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 ملخص البحث                                                             

 .األبعاد اجلمالية والتشكيلية ألعمدة اإلنارة العامة إلثراء اجلدارية املعدنية املعاصرة   عنوان البحث :

 بدور سعيد محزه الغامدي . اسم الباحثة :

 

يهدف البحث إىل الربط بني الرتبية الفنية واجملتمع كأحد أسس اجلودة التعليمية ، و إىل  أهداف البحث :

تتُبع تاريخ نشأه أعمدة اإلنارة العامة ومراحل تطورها ، كما يهدف إىل دراسة حتليلية لبعض أعمدة اإلنارة 

عامة ويف أعمدة اإلنارة العامة خاصة ، كما  العامة ، و إىل إلقاء الضوء على أهم املعادن الشائع استخدامها

يهدف إىل دراسة بعض التقنيات املستخدمة يف جمال التشكيل باملعادن بوجه عام ، وعمود اإلنارة بوجه 

خاص ، و إىل إلقاء الضوء على اجلداريات  ودور اخلامة املعدنية يف التشكيل ، كما يهدف إىل تصميم 

 تني حتتوي على األبعاد اجلمالية والتشكيلية ألعمدة اإلنارة العامة .وتنفيذ جداريتني معدنيتني مضيئ

 يتبع البحث املنهج التارخيي واملنهج الوصفي والتحليلي .   منهج البحث :

 

 اجلداريات يف كل جماالت الفن التشكيلي . جمتمع البحث :

اإلنارة العامة وتقنياتها من خالل  اجلدارية املعدنية املعاصرة واليت تستمد فكرتها من أعمدة عينة البحث :

 التجربة الذاتية .

 

خلص البحث إىل أن الدراسة التارخيية والوصفية والتحليلية ألعمدة اإلنارة العامة أدت إىل  نتائج البحث :

إثراء اجلدارية املعدنية املعاصرة ، و من الدراسة التارخيية والوصفية والتحليلية ألعمدة اإلنارة وجدت 

ة أن أكثرها اعتمدت على الزخارف النباتية و اهلندسية الدقيقة ، و توصل البحث إىل أن  أعمدة الباحث

اإلنارة العامة أتسمت بالطابع التجريدي حيث أصبحت متيل إىل البساطة و التجريد يف تشكيلها ، كما 

ي بتطور  و إزدهار توصل إىل أن اجلانب اجلمالي لإلضاءة منى و تطور جنبًا إىل جنب مع اجلانب الوظيف

اجملتمعات ، و إىل أنه ساعد استخدام الضوء الصناعي يف إبراز البعد الثالث للعناصر الفنية املكونة 

 للجدارية املعدنية املعاصرة.

 

بأهمية دراسة املوضوعات املرتبطة خبدمة اجملتمع و توظيفها تشكيليًا يوصي البحث  توصيات البحث :

بأهمية االستفادة من  ، و فنية بشكل عام واجلدارية املعدنية بشكل خاصوذلك إلثراء املوضوعات ال

اخلامات البيئية التقليدية و احلديثة و تقنياتها املختلفة و توظيفها يف اجلداريات العامة وربطها بأحداث و 

متطلبات العصر ، و بأهمية التواصل والربط بني اخلدمات اجملتمعية واجلامعات التعليمية واملتخصصة 

 بط بني الفن واجملتمع .وذلك إلثراء اجملاالت والفنون املختلفة للر
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تقرتح الباحثة بأن تنبثق أشكال أعمدة اإلنارة العامة يف اململكة العربية السعودية  مقرتحات البحث :

من فنون تراثنا اإلسالمي ، ووحداته الزخرفية ، يف حماولة لتأكيد اهلوية اإلسالمية للدولة السعودية 

 كعاصمة ومركز ملسلمي العامل .
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Abstract 

Title: Decoration and aesthetic dimensions of public lighting poles to add to 

modern metal wall 

Name : Budoor Saeed Hamza Al-Ghamdi 

Research objectives: The research aims to link between art education and the 

community as one of the foundations of educational quality, and to trace the 

history of the emergence of poles of public lighting and stages of development, also 

aims to analytical study of some of the pillars of public lighting, and to shed light 

on the most important minerals commonly used in general and light poles Public 

private, also aims to examine some of the techniques used in the field of forming 

minerals in general, and a poles lighting in particular, and to shed light on the 

murals and the role of raw mineral composition, also aims to design and 

implement two walls cities flare shells contain dimensional aesthetic and lighting 

poles. 

Research Methodology: the researcher used a historical, descriptive and analytical 

approach. 

The research community: Wall designs in all sections of art. 

Sample search: contemporary metal wall and which derives its idea of public 

lighting poles and technologies through self-experience 

Results: The research found that the study of historical and descriptive and 

analytical lighting poles led to give wall designs a mineral contemporary, and from 

the study of historical and descriptive and analytical light poles found the 

researcher that most relied on floral and Engineering minute, and research found 

that the light poles public characterized nature abstract where it became tend to 

simplicity and abstraction in formation, also found that the aesthetic aspect of 

lighting grew and development along with the career development and prosperity 

of societies, and that has helped the use of artificial light to highlight the third 
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dimension of the elements of the technical components of the mural mineral 

contemporary  .  

Recommendations Search: the researcher recommendedwith the importance of 

issues related to community service, so as to add technical issues in general and 

metal wall, the importance of access to raw materials environmental traditional 

and modern techniques and linked to the events and the requirements of the times, 

the importance of communication and connectivity between community services 

and specialized universities and educational so as to enrich the various fields of 

arts and the link between art and society. 

 

The research proposal :The researcher suggests that public lighting poles in 

kingdom of Saudi Arabia have forms from our Islamic heritage arts, decorative 

units, to confirm the Islamic identity for Saudi country as a center of Muslims all 

around the world . 
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 شكر وتقدير  

 [88]هود:   َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب  قال تعاىل :

الوالدين ودعم من صديق  بدون توفيق من اهلل عز وجل ودعوة منلن جيد اإلنسان جناحًا واحدًا،       

 أوخملص ميد يده الطيبة ليضئ الطريق ويقدم العون والسند .. أو حمب 

محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه يليق جبالله وعظيم سلطانه والشكر له سبحانه الذي مّن احلمد هلل 

ء من حبثي العلمي ، إن أصبت فمن اهلل وإن أخطئت واالنتهاوفيقه إلكمال دراسيت العلمية علّي بت

 .فمن نفسي والشيطان 

أتقدم بعد شكر اهلل تعاىل بالشكر اجلزيل إىل كل من كان سببًا يف إمتام هذا البحث وأخص 

بالذكر سعادة الدكتورة /منى بنت عبد القادر املعداوي واليت تفضلت باإلشراف على هذا البحث ، 

 كريم وتوجيه صائب أثرت ودعمت موضوع البحث ، فجزاها اهلل خري اجلزاء .وملا بذلته من جهد 

 

كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة األفاضل سعادة الدكتورة / أمريه بنت عبد 

لتفضلهم باإلطالع على ، الرمحن منري الدين وسعادة الدكتورة / سناء بنت حممد رشاد صميالن 

 ركتهم لي يف وضع اللمسات األخريه عليه .هذا البحث ، ومشا

 

ويف هذا املقام اليفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل للصرح العظيم الشامخ جامعة أم القرى إلتاحتها 

أستنرت منهم قسم الرتبية الفنية وخاصة من  علمية ، وإىل كل أساتذةلي فرصة استكمال مسريتي ال

 العلمية فجزاهم اهلل كل خري .أثناء دراسيت  حمبتهم ودعمهمقدمو لي و 

 

أسجل شكري وتقديري لوالدي العزيزين اللذين شجعاني وسانداني ومل ينسياني من دعائهما طيلة 

 سنوات دراسيت أطال اهلل يف عمرهما ومتعهما بلباس الصحة والعافية .

 

إىل رفيق دربي الشكر والتقدير واإلمتنان إىل من شاركين حياتي وآمالي وحتمل معي املشقة والتعب 

علي آل صمهود الغامدي والذي أعجز عن شكره لدعمي بن زوجي الغالي سعادة املقدم / عبد اخلالق 

 .ومساندتي ، فجزاه اهلل خري اجلزاء 
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كما اليفوتين أن أقدم شكري واعتذاري إىل فلذات كبدي واللذين حتملو معي عنائي وتعيب 

هلل العلي أسأل ا، رميا وبناتي العزيزات علياء ، جوري ،  ، حممد ، وتقصريي إىل أبنائي األعزاء علي

 ألعوضهم مافقدوه من حقوقهم .القدير أن ميدني بالصحة والعافيهة 

   

أخواتي عزه ، خلود  و، عبد اخلالق بأعمق شكري وتقديري ألخوتي حممد ، عبدالرمحن ، كما أتقدم 

دعائهم  تشجيعهم لي دائما و تعاونهم معي و و، اللذين يعجز قلمي عن شكرهم ملساعدتي  و، وجدان ، 

 لي بالتوفيق والنجاح .

 

والشكر والعرفان جلميع أفراد أسرتي وصديقاتي العزيزات وإىل كل من ساندني ودعمين معنويًا 

 وعلميًا ، ومن ذكرني بدعوه بظهر الغيب فجزاهم اهلل خري اجلزاء .

 

 و ماقدموه لي يف موازين حسناتهم ، أن جيعل و، أدعو اهلل تعاىل أن جيزي اجلميع خري اجلزاء وأخريًا 

يوفقين لذكره وشكره وحسن عبادته ، كما أدعوه أن جيعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم ، و أن 

 صلي اللهم وسلم على سيد البشرية سيدنا حممد وعلى آله وصحبه آمجعني .

 

 الباحثة                                                                                                                  
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 قائمة حمتويات البحث

 رقم الصفحة املوضوع

 أ صورة 

 ب ملخص البحث

 د ملخص البحث باللغة اإلجنليزية 

 و شكر و تقدير 

 ح فهرس قائمة حمتويات البحث 

 س قائمة األشكال 

 الفصل األول

 ) املدخل إىل البحث(

 

 

 0 مقدمة البحث 

 1 مشكلة البحث 

 5 تساؤالت البحث

 5 أهداف البحث   

 6 فروض البحث 

 6 أهمية البحث 

 6 حدود البحث 

 7 مصطلحات البحث 

 الفصل الثاني

 النظري() الدراسات السابقة و اإلطار 

 أواًل : الدراسات السابقة

 

 44 دراسات مرتبطة بالضوء و أثره على اجملتمع 

 44 دراسات مرتبطة بفنون تشكيل و زخرفة املعادن 

 47 دراسات مرتبطة باجلداريات و أهميتها التصميمية للمجتمع 

 ثانيًا: اإلطار النظري

 املبحث األول : الفن واجملتمع

 

 04 مقدمة 

 01 وأنواعهالفن 
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 05 جملتمع ا

 06 أدوار الفن و الرتبية الفنية يف ثقافة اجملتمع

 08 عالقة الفن باجملتمع

 02 الفن واجملتمع بني الذوق والتذوق 

 الثانياملبحث 

 ) أعمدة اإلنارة و تطورها (

 

 44 مقدمه 

 44 النار و اإلنسان القديم 

 40 املشاعل 

 40 مصباح الزيت

 45 الشموع 

 47 األسرجة 

 42 الفوانيس

 14 القناديل أو املصابيح 

 15 عصر أديسون و الكهرباء 

 16 حاجة اإلنسان إىل اإلضاءة

 17 أنواع اإلضاءات 

 17 إضاءة االحتفاالت -4

 18 ختم القرآن 

 18 ليالي الوقود 

 18 رؤية هالل رمضان 

 12 اإلضاءة الداخلية -0

 12 دور السكن 

 52 يف املدارس 

 52 يف املكاتب

 54 يف املشايف 

 54 يف املصانع و املعامل 

 50 يف املتاجر و احلوانيت 

 50 اإلضاءة اخلارجية -4

 54 إضاءة املدن و الشوارع 

 54 إضاءة املالعب و حلبات الرياضة 
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 51 إضاءة املنشئات األثرية و العامة 

 51 أنواع وحدات اإلضاءة املستخدمة يف إضاءة الطرق 

 51 مصابيح الصوديوم 

 55 مصابيح الزئبق

 55 مصابيح التاجنسرام و الفلوسنت 

 56 طريقة ترتيب أعمدة اإلنارة يف الشوارع

 56 إضاءة الشوارع و خدمة اجملتمع 

 57 إضاءة احلرمني الشريفني 

 57 اإلضاءة يف احلرم املكي أواًل : 

 62  املدني احلرميف  اإلضاءةثانيًا : 

 60 الدراسة التحليلية لبعض أعمدة اإلنارة العامة 

 60 مقدمه 

 61 أعمدة طرق عامة 

 67 أعمدة حدائق و أرصفة 

 74 أعمدة ميادين عامة

 75 جمسمات مضيئة 

 املبحث الثالث

 العامة ( ) املعادن و صناعة أعمدة اإلنارة

 

 

 80 مفهوم املعادن و طبيعتها 

 80 خواص املعادن 

 80 اخلواص الفيزيائية -4

 81 اخلواص امليكانيكية-0

 85 أنواع املعادن 

 86 )احلديد (املعادن احلديدية أواًل : 

 86 احلديد الزهر 

 87 احلديد الصلب ) الفوالذ ( 

 87 املعادن غري احلديدية ثانيًا : 

 88 الذهب 

 88 الفضة 

 82 الزنك 
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 82 الرصاص 

 82 القصدير

 22 الفوسفور 

 22 األملنيوم 

 22 النحاس 

 20 أساليب التشكيل املعدني 

 20 التشكيل 

 20 التشكيل بالتفريغ 

 24 التشكيل بالطرق و التنقيب 

 24 التشكيل باحلين لألسالك املعدنية 

 24 التشكيل بالقطع 

 24 التشكيل بالصهر 

 24 التشكيل بالربم 

 21 التشكيل باجلمع 

 21 التشكيل بالوصل

 21 التشكيل بالتخريم

 21 التشكيل بالتخويش 

 21 طريقة التشطيب

 21 أسلوب التنعيم

 25 أسلوب التلميع 

 25 أسلوب التلوين بألوان املينا 

 25 املينا احلرارية ) الساخنه (

 25 أسلوب األكسدة 

 25 مالمس السطوح 

 26 األدوات املستخدمة يف التشكيل 

 26 منشار اآلركت 

 26 األجنة 

 26 املقصات اليدوية

 26 املبارد

 27 أدوات الطرق و الدق 

 27 الدقماق 



 ل

 

 27 املطارق ) الشواكيش ( 

 27 الزراديات 

 27 القصاصة 

 27 أقالم الريبوسيه 

 28 اليت استخدمت لإلضاءة العامة قدميًابعض املشغوالت املعدنية اإلسالمية 

 425 املعادن اليت تدخل يف صناعة أعمدة اإلنارة العامة 

 426 أشكال األعمدة

 426 دهان األعمدة 

 427 أنواع فوانيس إضاءة األعمدة 

 427 فوانيس إنارة الشوارع 

 428 كشافات إنارة الساحات و امليادين 

 428 فوانيس إنارة األنفاق و أسفل اجلسور ) الكباري (

 422 فوانيس إنارة احلدائق 

 422 أجهزة اإلنارة يف الشوارع و الطرق 

 422 صناعة أعمدة إنارة الشوارع 

 املبحث الرابع

 ) اجلداريات و دور اخلامة املعدنية يف التشكيل (

 

 440 اجلدارية و مصطلحاتها 

 440 مفهوم التصميم اجلداري 

 445 نشأة اجلدارية 

 447  القيم الفنية يف اجلداريات 

 447  العناصر التشكيلية أواًل : 

 447 النقطة

 448 اخلط 

 448 امللمس 

 448 اللون 

 448 احلجم 

 442 الفراغ

 442 املساحة 

 402 األسس اجلمالية ثانيًا : 

 402 التناسب 
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 402 االتزان 

 402 التباين 

 404 اإليقاع 

 404 التوافق 

 404 الوحدة 

 400 التقنية اخلامات وثالثًا : أسس مرتبطة ب

 400 الطباشري و األحبار امللونة 

 404 األلوان املائية بتقنية التمربا و الفرسكو 

 404 األحجار و اجلص 

 404 بالط اخلزف

 401 املوزايكو أو الفسيفساء 

 401 الزجاج امللون 

 401 التقنيات احلديثة 

 406 مقومات اجلدارية 

 407 شروط اجلدارية الناجحة 

 407 آثار اجلدارية يف اجملتمع 

                                                

 الفصل الثالث                                                    

 التجربة الذاتية للباحثة (إجراءات البحث و) 

 

 441 إجراءات البحث 

 441 منهج البحث 

 441 جمتمع البحث وعينته

 441 خطوات البحث وإجراءاته

 445 التجربة الذاتية للباحثة

 الفصل الرابع

 ) ملخص نتائج البحث و التوصيات (

 

 470 أواًل : النتائج 

 470 ثانيًا : التوصيات 

 474 ثالثًا : املقرتحات 



 ن

 

 

 قائمة املراجع

 

 475 املراجع العربية 

 480 املراجع األجنبية 

 480 املواقع اإللكرتونية 
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 مقدمة 

عد من أهم أدوار الفنون التشكيلية اليت يقدمها الفن ُي؛ بني اجلمالية والوظيفية  إن الدمج    

من رسالة سامية جتاه اجملتمع ، مساهمة يف بث شتى جماالت احلياة ، ملا لدى الفنان  للمجتمع يف

 الذوق العام ، والتعريف بالثقافة الفنية ، واهلوية احلضارية ، اخلاصة بوطنه وإقليمه اجلغرايف

 والتارخيي ...

 

والرتبية الفنية عرب تطورها التعليمي، أخذت على عاتقها تبين تلك املسئولية االجتماعية ، وهي      

، ربط الفن باجملتمع ، إلثراء اجلانب اجلمالي يف كل ما يتعلق باستخدامات حياتنا اليومية 

ن جماالت الفنون اليت متيزها واستثمار القدرات اإلبداعية وزيادة حركة سوق العمل مبا حتتويه م

 عن غريها من الدراسات األكادميية..

 

عد جمال أشغال املعادن من اجملاالت ذات الصلة القوية حبياتنا، الرتباط خمرجاته باحلاجات وُي      

األساسية للفرد واجملتمع ، حيث يعتمد اجلانب األكرب من استخداماتنا اليومية على املعادن من 

 ت إىل أهمها وأعظمها ..أدق الصناعا

    

كما تعد اجلداريات إحدى جماالت الفن التشكيلي فهي تطرح دائما تراث الشعوب باعتبارها       

حاملة لرسالة ثقافية ، متتاز بقربها للجمهور ، ألنها ال حتتاج إىل قاعات عرض ، بل تراها وتتأملها 

تعّد اجلداريات عمال والفنادق ، و هات املباني ، أثناء تنقلك يف الشوارع ، وامليادين العامة ، وواج

 توثيقيًا يستحضر أحداثًا وقعت يف املاضي ، ووقائع جتري يف احلاضر.

 

أحد خمرجات التشكيل باملعدن ، واليت هلا من األهمية فهي أعمدة اإلنارة املعدنية العامة  أما      

 خاص أو ....إخلمبكان ، فال خيلو منها دولة أو طريق أو مبنى عام أو 

 

، (478)صم ( يف الضوء " ...... والضوء جزء من صميم مادة احلياة ....."  4282 ،وذكر ) اسكوت      

فمنذ فجر التاريخ، إعتمد اإلنسان على مصادر الوقود املختلفة إلنارة دربه وسكنه خالل ساعات 

، ثم اكتشف النار كأول  الظالم اليومية ، حيث عرف اإلنسان الشمس كأول مصدر طبيعي للضوء

ويقول اهلل عز وجل يف كتابة يف شئون كثرية ، أهمها اإلنارة ، مصدر ضوئي صناعي ، واستخدمها 

 (  1)سورة امللك آية             َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنِي الكريم 

 

هو الوصول حللول علمية متكنه من إنارة مبانيه من الداخل ؛ وكان هاجس اإلنسان األول       

واخلارج لتمكنه من الرؤية تارة ، وأن ينعم باألمن والقدرة على العمل واحلركة تارة أخرى ، إىل أن 
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أو مبنى أو عمل  ا ال ميكن  ألي مكانا وهاًما أساسًيمتكن من اخرتاع الكهرباء .. اليت أصبحت نظاًم

 يؤدي وظائفه بدونه .

 

جند أن عمود اإلنارة قد مر بتطورات فنية ومجالية ، وتقنية ، بدءا من ؛ ويف حملة تارخيية        

األعمدة املصنوعة من احلجر والرخام واليت تضاء بإشعال اخلشب والزيوت ، إىل استخدام الغاز يف 

 اإلنارة ، ثم اكتشاف الكهرباء .

 

ومن الناحية اجلمالية والتشكيلية ، فقد تنوعت أشكال األعمدة احلجرية عند املصريني القدماء        

والرومان واليونانيني والصينيني ، تبعا للوحدات الزخرفية واألساليب التشكيلية اليت متيز فنون 

 تلك احلضارات .

 

فقد ديد الزهر( وصبها يف القوالب ، األعمدة املعدنية ، اليت اعتمدت على صهر املعادن )احلإال أن      

أوروبا منذ بداية القرن الثامن عشر يف كل من اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا ، ثم الواليات ت يف ظهر

 املتحدة األمريكية ، ثم انتقلت صناعة سبك األعمدة منها إىل مجيع دول العامل .

 

الزخارف البيزنطية وفن الروكوكو والباروك ، ومحل وقد متيزت األعمدة االجنليزية ، بأنواع       

 بعضها الشعارات والرنوك امللكية لتلك الدولة .

 

، فقد كان هناك اهتماما كبريا  ويف منطقة احلجاز أو شبة اجلزيرة العربية وبالد احلرمني        

د امللك بن مروان هـ( نقال عن "طراوة " أن عب4142،  )الصاعدي باملسجد احلرام وتعمريه ، وذكرت

هـ( أمر بإضاءة الشارع الذي يقع بني الصفا واملروة ، فوضع مصباحا كبريا مقابل الركن  8 –65)

األسود وجعله معلقا على عمود ، ويعترب هذا املصباح هو أول مصباح اختذ يف املسجد احلرام " 

 (.41ص)

 

أشكاال جتريدية تتسم اإلنارة العامة  ة ، أخذت أعمدةرا باملدارس الفنية التجريدية احلديثوتأًث   

 باالنسيابية ، تظهرها طواعية اخلامة التشكيلية وتقنياتها الوظيفية واجلمالية .

 

واإلنارة علم وفن ، فهي تعمل على خلق بيئة للرؤية املرحية متكن اإلنسان من ممارسة أنشطته     

راسة عناصرها جيدا إلتاحة الفرصة  وتفعيل إجنازاته براحة ذهنية تنعكس على أفعاله ، وتتم د

وتغيري منظور املكان والبيئة احمليطة ، ، الختصاصي اإلنارة لتحقيق التوازن بني السطح والظالل 

وحتقيق ، باإلضافة إىل النظرة اإلبداعية املبتكرة والدراية بأحدث التقنيات لتحقيق جودة املنتج 
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اخلربة ال يف وجود الفنان واملهندس وذوي ، وهذا ال يأتي إ املظهر اجلمالي واإلنارة ذات اجلودة العالية

 يف التخصص يف أنظمة اإلنارة .

 

نه تزداد أهمية هذه األنظمة ألي منشأة حضارية بازدياد ( بأموقع اخلليج لإلنشاءات )قد أشار و    

عدد مستخدميها وذلك ألهمية األمن والسالمة واالستمتاع، وتصل هذه األهمية ذروتها عند تصميم 

نظام إنارة احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ، العتبارهما أعلى املباني كثافة يف 

 العامل . 

   

( أنه قد أظهرت التجديدات والتوسعات اليت متت  وُذكر يف ) مكتبة املسجد النبوي الشريف     

مام املصممني واملهندسني بأشكال األعمدة اخلاصة باإلنارة وما حييط بهما أهتللحرمني الشريفني 

 .( التحليليةالتارخيية والوصفية ووهو ما ستتعرض له الباحثة يف دراستها  ). من مناطق للشعائر

       

قد شهد نوعا من ، وميكننا القول بأن التشكيل الفين واجلمالي ألعمدة اإلنارة العامة يف اململكة        

إال أن الباحثة ترى أنه من األحرى أن تنبثق أشكال تلك األعمدة من فنون ، التطوير والتحديث 

إلسالمية للدولة السعودية تراثنا اإلسالمي ووحداته الزخرفية ، يف حماولة لتأكيد اهلوية ا

 كعاصمة ومركز ملسلمي العامل )وهو ما سوف توصي به الباحثة( .

 

وترى الباحثة أنه من املمكن االستفادة من دراسة أعمدة اإلنارة العامة ومراحل تطورها يف       

، إلثراء املشغولة املعدنية بشكل خاص ويف احلرمني الشريفني  بشكل عام خمتارات من دول العامل

وذلك بتشكيل جداريات معدنية معاصرة مستمدة من البعد اجلمالي والتقين لعمود اإلنارة ، واليت 

تقنياتها املختلفة ، اخلامات املعدنية ومعتمدة على امليادين واألماكن العامة بها ميكن أن تثري 

تثري  فكر الباحثة من اضافة خامات وتقنياتاستخدام تقنيات اإلضاءة ، وما يرتاءى ل باإلضافة إىل

القيمة الفنية والتشكيلية للجدارية اليت جتمع بني أصالة الرتاث اإلسالمي وحداثة الفكر وفق 

 متطلبات العصر، وحتقيقًا لدور الرتبية الفنية يف ربط الفن باجملتمع . 

 

 Statement of the problem  مشكلة البحث

التحليلية ألشكال أعمدة اإلنارة التارخيية و الوصفية و وصل إىل أن الدراسة من هنا ميكننا الت     

العامة وتطورها منذ نشأتها إىل اليوم قد تسهم يف إثراء جمال أشغال املعادن  واالستفادة منها يف 

تصميم جداريات معدنية معاصرة بأسس فنية وتقنية جتمع بني أصالة التاريخ وفكر العصر احلديث 

 من فنوننا اإلسالمية ووحداتها الزخرفية إرثا فنيا يثري الشكل الفين والقيمة . مستمدة
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 مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التالي : وحتدد

ميكن أن تسهم األبعاد اجلمالية والتشكيلية ألعمدة اإلنارة يف إثراء جمال أشغال املعادن بتنفيذ هل 

 جداريات معدنية معاصرة ؟

 

 عن هذا التساؤل من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية : ويتم اإلجابة

 كيف ميكن الربط بني الرتبية الفنية واجملتمع ؟ 

 كيف نشأت أعمدة اإلنارة العامة وتطورت ؟ 

 كيف ميكن إعداد التحليل الفين والتقين ألعمدة اإلنارة العامة ؟ 

    ماهي أهم املعادن الشائعة االستخدام يف أعمدة اإلنارة ؟ 

 ا أهم التقنيات املستخدمة يف جمال التشكيل باملعادن ؟م 

 ماهي اجلداريات ، وماهو دور اخلامة املعدنية يف التشكيل ؟ 

  كيف ميكن االستفادة من األبعاد اجلمالية والتشكيلية ألعمدة اإلنارة العامة يف تشكيل جدارية

 معدنية معاصرة ؟

 

   Purposes of the researchأهداف البحث

 البحث إىل :يهدف 

 الربط بني الرتبية الفنية واجملتمع كأحد أسس اجلودة التعليمية .-4 

 تتبع تاريخ نشأه أعمدة اإلنارة العامة ومراحل تطورها .-0

 دراسة حتليلية ألعمدة اإلنارة العامة ملختارات من بعض املدن وبالد احلرمني الشريفني .-4

 استخدامها يف أعمدة اإلنارة العامة .إلقاء الضوء على أهم املعادن الشائع -1

دراسة بعض التقنيات املستخدمة يف جمال التشكيل باملعادن بوجه عام ، وعمود اإلنارة بوجه -5

 خاص.

 إلقاء الضوء على اجلداريات ودور اخلامة املعدنية يف التشكيل .-6

لية ألعمدة اإلنارة تصميم وتنفيذ جداريتني معدنيتني حتتوي على األبعاد اجلمالية والتشكي-7

 العامة .
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  Research hypothesesفروض البحث

تفرتض الباحثة أن الدراسة التارخيية والوصفية التحليلية لتطور أعمدة اإلنارة العامة تثري    

 واجلداريات املعدنية . جمال أشغال املعادن

 

 Importance of the research  أهمية البحث

 تكمن أهمية البحث يف :  

 بيان أو توضيح طرق أساليب ربط الفن باجملتمع .-4

ميكن أن تسهم نتائج البحث وتوصياته يف تطوير أعمدة اإلنارة وإكسابها ملسات فنية حتمل -0

 اهلوية اإلسالمية وطابع اجملتمع.

 اء جمال أشغال املعادن املعاصرة واجلداريات .يسهم البحث يف إثر-4

 وتطور أعمدة اإلنارة العامة عرب العصور .إثراء املكتبة الفنية بتاريخ -1

يف األشغال ميكن أن تليب إحتياجات الفرد مساعدة اخلرجني على استخدام أساليب حديثة -5

 واجملتمع وسوق العمل .

 

 Delimitation of the researchحدود البحث 

 احلدود املوضوعية :

 يتحدد البحث يف املوضوعات التالية :

  العامة وتطورها التارخيي .أعمدة اإلنارة 

 . الفن اإلسالمي وعناصره ووحداته الزخرفية 

 . أنواع املعادن املستخدمة يف تشكيل أعمدة اإلنارة العامة 

 . اجلداريات ودور اخلامة املعدنية يف التشكيل 

 حدود التجربة الذاتية :

خبامات معدنية و تقتصر خمرجات التجربة الذاتية للباحثة على تصميم وتنفيذ جداريات     

مستمدة من األبعاد اجلمالية والتشكيلية لعمود اإلنارة باإلضافة إلي ما يرتاءى للباحثة من خامات 

 وتقنيات مكملة جتمع بني أصالة الفكر وحداثة العصر .

وقد حددت الباحثة جتربتها الذاتية يف جداريتني ، اجلدارية األوىل واليت حتمل اسم )أصالة ( ، 

 مرت . 82,4رت ، وعرضها : م0طوهلا :
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سم ،  52وعرضهما  52,4فتتكون من أربعة أجزاء اجلزئني األوسطني طوهلما ارية الثانية أما اجلد

سم ،  82سم ، واجلزء األيسر للجدارية طوله :  52مرت ، وعرضة :  4اجلزء األمين للجدارية طوله : 

 ة ) معاصرة (.سم ، وكل األجزاء مكمله لبعض لتكون اجلداري 52وعرضه : 

  احلدود الزمانية للبحث :

 هـ . 4141 -4144

  احلدود املكانية للبحث :

 ورشة العمل اخلاصة بالباحثة .

 Important termsمصطلحات البحث 

  البعد اجلمالي 

 اجلمال يف اللغة : ضد القبح ، وهو احلسن والزينة .

   

، تقاس بها  األبعاد اجلمالية بأنها "قيم ومناذجهـ ( نقاًل عن الشال 4402،  تعرف )تهاني كلكتاوي 

األعمال الفنية كل مايتصل بالعمل الفين من تأثريات مجالية تتحقق من خالل اللون والشكل 

 (.44وامللمس والتشكيل البنائي " )ص

 

 التعريف اإلجرائي :

والتشكيلية للعناصر واملقصود باجلمال يف هذا البحث هو الرؤية الناجتة عن العالقات الشكلية      

املادية ، واليت تعتمد على األسس الفنية للعمل الفين واليت تعرب عنها يف هذا البحث اخلامات 

 املعدنية وتقنياتها مضافا إليها تأثري الضوء املنبعث وبعدها الفكري واجلمالي والسيكولوجي .

 هو وحدة العالقات الشكلية بني األشياء اليت تدركها احلواس

 

  أعمدة اإلنارة 

 . إْحراق ، إْشعال ، إْضرام ، إْلهاب ، َتأِجيج ، َتْنِوير يف اللغة :اإلنارة 

 

ــري أو مضــلع وقابلــة        4288عرفهــا )طــه ،         م( بأنهــا "تصــنع مــن الصــفيح الفــوالزي وذات مقطــع دائ

للتبديل وجيب أن حتسب أبعادها بعناية لتتحمل ضغط الرياح وأن تكون مرنـة للصـدمات وتتكـون مـن     

ن صفيحة القاعدة ذات ثقوب ألجل الراغي للتثبيت وجذع جمهز بباب للتفتيش يف القسـم األسـفل مـ   

ــل          ــزدوج وقابـ ــرد أو مـ ــو مفـ ــذراع وهـ ــوي الـ ــزء العلـ ــة اجلـ ــتحكم ويف نهايـ ــام الـ ــول إىل نظـ ــامود للوصـ العـ

 (.007للتحريك " )ص
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 التعريف اإلجرائي :

أعمــدة اإلنــارة العامــة هــي أشــكال دائريــة أو مضــلعة وانســيابية متناســقة ذات إرتفــاع معــني تــزرع يف         

اصـــة ويف احلـــدائق وأعلـــى الكبـــاري ويف نهايـــة العـــامود  أرصـــفة الشـــوارع وجوانـــب الطـــرق العامـــة واخل

مركــب فــانوس لتوزيــع اإلضــاءة بشــكل حمســوب لتحســني مــدي الرؤيــة وإضــفاء نــواحي مجاليــة عنــد  

 إستخدامها يف الطرق واألماكن العامة .

  اجلدارية 

 . اخلالية الصماءفهي تعين لنا احلائط وهكذا بصورته املعهوده وطبيعته  Mural )كلمة ) اجلدار      

 

" واملصطلح يطلق  Murus( على أنها: " كلمة التينية مبعنى احلائط "م 4281) الشال ، عرفها

على التصوير الذي يطبق على اجلدران والسقوف بأية وسيلة مستخدمة كالزيت، أو الفرسكو، أو 

 ." التمربا، وغريها

 التعريف اإلجرائي : 

مبساحته املتنوعة ويرتبط ارتباطًاوثيقًا باجلدار ، سواء كان منفذ هو العمل الفين الذي ميتاز 

 بصورة مباشرة أو معلق عليه ، ويستخدم فيه أي خامة تؤدي بالغرض املطلوب .

 

  املعادن 

 املعدن يف اللغه :مكاُن كلِّ شيء فيه َأصُلُه ومركُزُه .

كبـــات الكيميائيـــة املوجـــودة أصـــاًل يف  هــــ ( بأنـــه " تلـــك العناصـــر واملر 4107عرفتـــه ) غـــادة جـــان ،       

لـيت لكـل منهـا مواصـفات خاصـة بهـا       الطبيعة )كالذهب والفضة والنحاس والقصدير واحلديـد ..( وا 

لفيزيائية والكيميائية واحلرارية وامليكانيكية ..( وميكـن حتسـني خواصـها خبلـط مـركبني أو أكثـر       ا)

 ( .01مع بعضها البعض يف صورة سبائكية " )ص

 

  : معاصرة 

عاَصره  ، فهو ُمعاِصر، واملفعول ُمعاَصر: ُمعاصرًة عاصَر يعاصر ، -املعاصرة يف اللغة العربية     

 عاش معه يف عصٍر واحٍد ، أي يف زمن واحد " عاَصَر اخللفاُء الّراشدون النيبَّ صّلى اهلل عليه وسّلم".

 

ة : معايشة احلاضر بالوجدان والسُّلوك واإلفادة لكل رسم معنى( امُلعاَصراملعاني وُذكر يف موقع )      

 من كّل منجزاته العلميَّة والفكريَّة وتسخريها خلدمة اإلنسان ورقّيه .
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م( نقاًل عن اعتماد بأنها "كلمة ترتبط بالتزامن واملواكبة لألحداث، 0228ذكرت )ريهام شليب ،        

وثقافته وأدواته مع معطيات النماذج اجلديدة  ويطلق على اجملتمع صفة معاصر عند توافق أفكاره ،

من خالل التعبري عن أحداث يف شكل إبداع فين ، فاملعاصرة عملية مرتبطة بظروف بيئية ختتلف من 

 (. 46جمتمع آلخر ، فال ميكن اختاذها منطًا أو أسلوبًا واحد من جمتمع آلخر " )ص

 

 :  التعريف اإلجرائي

ترى الباحثة أن مصطلح املعاصرة يعين املواكبة والتزامن ، وانسجامًا مع الزمان الذي نعيشه        

 حاليًا وهي الفرتة اليت تشهد نشاطًا فكريًا يف الفن التشكيلي وتطويره وتشعب أفكاره .
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 الفصل الثاني

 )أدبيات البحث (

 

 

 الدراسات السابقةأواًل:             

 . دراسات مرتبطة بالضوء وأثرة على اجملتمع 

 . دراسات مرتبطة بفنون تشكيل وزخرفة املعادن 

 . دراسات مرتبطة باجلداريات وأهميتها التصميمية للمجتمع 

 

 ثانيًا:اإلطار النظري    

 . املبحث األول : الفن واجملتمع 

 .املبحث الثاني :أعمدة اإلنارة وتطورها 

 الثالث : املعادن وصناعة أعمدة اإلنارة العامة. املبحث 

 .املبحث الرابع: اجلداريات ودور اخلامة املعدنية يف التشكيل 
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 أواًل : الدراسات السابقة

يرتبط موضوع البحث احلالي بثالث جوانب أساسية تتمثل يف الضوء بوسائله املختلفة ، وفنون      

وقد تناولت الباحثة بعض الدراسات املرتبطة بهذه اجلوانب تعرضها يف زخرفة املعادن ، واجلداريات ، 

 ما يلي :

 أوال : دراسات مرتبطة بالضوء وأثرة على اجملتمع .

 ثانيًا : دراسات مرتبطة بفنون تشكيل وزخرفة املعادن .

 ثالثا : دراسات مرتبطة باجلداريات وأهميتها التصميمية للمجتمع .

 دراسات والبحوث املرتبطة بالبحث احلالي وفقا جلوانبه األساسية:وفيما يلي عرض مفصل لل

 

 أواًل : دراسات مرتبطة بالضوء وأثره على اجملتمع 

م( بعنوان " الشماعد املصرية يف العصـر العربـي منـذ الفـتح العربـي      4265دراسة ) آمال العمري ،   :أواًل 

 "حتى نهاية العصر اململوكي

مشغوالت اإلنارة املعدنيـة واملرتبطـة مبوضـوع البحـث ، حيـث تعرضـت        تناولت فيها الباحثة إحدى

هلا بالوصف والتحليل من حيث الشكل العـام للمشـاعد وأغراضـها االجتماعيـة والوظيفيـة ، وكيفيـة       

تطويرهــا ، حيــث اهتمــت باجلوانــب الزخرفيــة ، هندســية ، خطيــة ، نباتيــة ، وحيوانيــة ، وموضــوعاتها       

اعي ، كـــذلك ذكـــرت الباحثـــة أن هنـــاك مدرســـتان للمشـــغوالت املعدنيـــة  ومـــدلوهلا الفـــين واالجتمـــ

 هـ. 41-هـ 8أحداها يف املوصل واألخرى بالقاهرة يف فرتة 

 

    تــرتبط هــذه الدراســة بالبحــث احلــالي يف تنــاول اإلنــارة املعدنيــة بالوصــف والتحليــل مــن حيــث الشــكل

ومـن حيـث اجلوانـب الزخرفيـة ، وختتلـف      العام وأغراضها اإلجتماعية والوظيفية ، وكيفية تطورها ، 

 يف أن هذه الدراسة تناولت املشاعد والبحث احلالي تناول أعمدة اإلنارة العامة .

 

م( بعنــوان "الفــانوس الشــعيب يف القــاهرة أصــوله وأشــكاله وأغراضــه     4274: دراســة )الســطوحي ،   ثانيــًا

 الوظيفية واالجتماعية وسبل تطويره وأثر ذلك يف الرتبية الفنية" 

تناول فيها الباحث الفانوس الشعيب من حيث أصوله وأشكاله وأغراضه الوظيفيـة واالجتماعيـة ،          

ــاور يف العصــور املختلفــة خــالل        ولقــد حــاول الباحــث ع   قــد مقارنــة بــني الفــانوس الشــعيب وأشــكال املن

احلضارات القدمية اليت جتاوزت هدف احلصول علـى الضـوء كهـدف أساسـي ليصـبح نـوع مـن النـذور         

لألضـرحة وهبـات للمسـاجد ، وأســاليب علميـة لنقـل اإلشـارات واإلضــاءة وإقامـة االحتفـاالت كــذلك         

ــاليب الت  ــا    تعـــرض الباحـــث ألسـ ــارف وأشـــكاهلا ، وارتباطهـ ــمنها تلـــك الزخـ ــاني الـــيت تتضـ صـــنيع واملعـ
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باملظاهر االجتماعية واملستوى الفين واالقتصادي لألعمال وسبل تروجيها وتطويرها واالستفادة منها 

 يف التعليم العام من حيث طرق تنفيذها وإمكانية استغالل اخلامات احمللية . 

  يف تناول نوع من انواع اإلضـاءة املرتبطـة باحليـاه اإلجتماعيـة، اال     ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي

أن هذه الدراسة تناولت الفانوس الشعيب ، أصـله وأشـكاله وأغراضـه الوظيفيـة واإلجتماعيـة ، والبحـث       

 احلالي تناول أعمدة اإلنارة العامة تارخيها وتطورها وأشكاهلا وأغراضها الوظيفية واإلجتماعية .

 م( بعنوان "اإلضاءة وسيلة تشكيل"4276اسة ) أبو اخلري ، در  ثالثًا :

تنـاول الباحـث  اإلضـاءة بوسـائلها وتشـكيلها ، باعتبارهـا أحـد املـؤثرات اهلامـة يف املسـار احلضـاري                   

لإلنســان عــرب تارخيــه وحتــى واقعــة املعاصــر ، وهــي تبحــث يف اجلوانــب اجلماليــة واجلوانــب الوظيفيــة    

الرســـالة عالقـــة اإلنســـان بالضـــوء وتناولـــت حركـــة اإلبصـــار ، وتعرضـــت إىل         للضـــوء ، وقـــد تناولـــت  

خصائص الضوء وصفاته وأيضـًا التـأثريات النفسـية والعضـوية للضـوء وحتـدثت يف أحـد فصـوهلا عـن          

الضـوء وعالقتـه بـاللون باعتبـاره مـن أهـم العوامـل الـيت حتظـى باهتمـام كـبري جبانـب الضـوء ، بــل ال              

لون أســاس الضــوء ومــا الضــوء يف حقيقتــه ؛ إال جمموعــة مــن ألــوان الطيــف  ميكــن أن ينفصــل عنــه فــال

جمتمعة ، كما أن اللون يتأثر بشدة الضوء وكميته ونوعيتـه ، وبهـذا تكـون هـذه الدراسـة قـد تناولـت        

   بالبحث كل ما يتصل باجلوانب النظرية والعملية ملوضوع الضوء عنصر تشكيل .

 

  ــائلها وتشـــكيلها واجلوانـــب اجلماليـــة    تـــرتبط هـــذه الدراســـة بالبحـــث احلـــالي ــاءة بوسـ يف تنـــاول اإلضـ

والوظيفيه والتشكيلية هلا ، يف هذه الدراسة بشكل عام وتأثرياتها النفسية والعضـويه ، وعالقـة الضـوء    

بـاللون بأعتبــاره جـزء الميكــن فصـله عــن اللـون ، أمــا البحـث احلــالي فتنحصـر فيــه اإلضـاءة يف أعمــدة        

 بها اجلمالية والتشكيلية .اإلنارة العامه جبوان

 

هــ( بعنـوان " أثـر الضـوء علـى التعـبري الفـين واإلفـادة منـه يف تـدريس           4144،  إهلـام ريـس  دراسـة )  رابعًا : 

 مقررات التعبري باأللوان "

تسـتهدف الباحثــة يف هــذه الدراســة إىل التعــرف علـى طبيعــة الضــوء وأهميتــه كعنصــر رئيســي يف   

الدراسـة إىل إيضـاح العالقـة بـني الضـوء وإدراك العالقـات اللونيـة وأثـر         التعبري الفين ، كما تسـتهدف  

 ذلك على التعبري الفين لدى طالبات قسم الرتبية الفنية جبامعة أم القرى .

 

     ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف جانب الضوء وأهميتة يف التعبري الفين ، والعالقـه بـني الضـوء

 ، وماله من أهمية يف احلياه اليوميه و اإلجتماعية .وإدراك األشكال الساقط عليها 
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 ثانيًا : دراسات مرتبطة بفنون تشكيل وزخرفة املعادن

 

 م( بعنوان " القيم التشكيلية يف النحت باملعادن"4282 ، : دراسة ) سعد أواًل

استهدف الباحث من خالل دراسته ، التعرف على طبيعة املعادن واخلصائص واملميزات اخلاصة        

بها ، مع تركيزه على بعض املعادن اليت يكثر استخدامها يف اجملال النحيت كالنحاس والربونز 

ستهدف واألملونيوم والذهب ، إلظهار خصائصها الطبيعية اليت متيز كال منها عن األخرى ، كما ا

التعرف على إمكانيات التشكيل املعدني عرب التاريخ سواء يف العصر القديم أو احلديث ، حيث إنه 

تطرق إىل بعض النماذج املصنوعة من املعادن يف تلك العصور بغرض التعرف على طرق إنتاجها 

لتعرف وتشكيلها ، واليت ميكن عن طريقها الوقوف على أساليب تشكيلية جديدة ، كما استهدف ا

على تكنولوجيا املعادن ، حيث تناول عدة أساليب لتشكيل املعادن كالطرق والصب والسباكة 

واللحام ، ومن ثم تناول بعض املعاجلات اللونية اليت تؤكد على اإلمكانيات املتاحه من خالل  إنتاج 

عمال النحتية األعمال النحتية باملعادن ، كما أكد الباحث على مدى االرتباط والتشابه بني األ

احلديثة والقدمية ، من خالل دراسة مقارنة بني مناذج قدمية وحديثة خمتارة ، ومن ثم قام بدراسة 

بعض النماذج ألعمال ثالثة فنانني معاصرين ، كما قام الباحث بعرض جتربته الشخصية اليت 

يت تتطلب خامة أكدت على أهمية التعرف على بعض اجلوانب التكنولوجية اخلاصة بالتطبيق ، وال

ذات مواصفات خاصة ترتبط وطبيعة التشكيل املستخدم كذلك أهمية إدراك الفنان لكل طريقة 

 من طرق التشكيل املستخدمة يف إنتاج األعمال النحتية باملعادن . 

  ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي من خالل التعرف على طبيعة املعادن وأنواعها واخلصائص

بها ، والتعرف على إمكانيات التشكيل املعدني قدميًا وحديثًا ، والتطرق إىل بعض  واملميزات اخلاصه

النماذج القدمية املصنوعة من املعدن ، والوقوف على أساليب تشكيل املعادن وخص الباحث يف هذه 

الدراسة القيم التشكيلية يف النحت على املعادن ، بينما البحث احلالي استخدم القيم التشكيليه 

 معادن يف تنفيذ اجلدارية املعدنية املعاصرة .لل

 

م( بعنوان "أساليب التشكيل يف املشغوالت املعدنية يف مصر واإلفادة منها 4282: دراسة )أمحد ،  ثانيًا

 يف تدريس أشغال املعادن يف دور املعلمني" 

يهدف  الباحث إىل تناول العصر اململوكي يف مصر من حيث أساليب التشكيل املعدني، وأماكن       

تواجدها واحلالة االقتصادية من ازدهار واضمحالل خالل ذلك العصر ومدى تأثريه على الصناعات 

العصر واحلرف ، كذلك جند أن الباحث يربط بني العادات والتقاليد وطرق التشكيل املستخدمة يف 

اململوكي ، كذلك جند أنه تعرض للوحدات الزخرفية املرتبطة بالتشكيل املعدني وصلتها 

بالوحدات الزخرفية يف ثقافات أخرى ، ورغم أن ما قدمته هذه الدراسة من نقاط قد أعطت لنا رؤية 
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جتماعية كلية للمشغوالت املعدنية من الناحية الفنية والتشكيلية وصلتها بالنواحي الثقافية واال

 يف ذلك العصر .

  ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف تناول أساليب التشكيل املعدني ، إال أن الباحث يف هذه

الدراسة تناول نوعية واحدة من املشغوالت املعدنية  وهي املصابيح والثريات وذلك لتحديد مساتها 

من مشغوالت يف العصر اململوكي الفنية واحلرفية اخلاصة بها سواء كانت قد اشرتكت مع غريها 

أو أن الثريات واملصابيح تنفرد بسمات خاصة دون غريها من املشغوالت ،بينما البحث احلالي تناول 

تطور أعمدة اإلنارة العامه و حتديد أبعادها التشكيلية واجلمالية من خالل الدراسة التحليلية 

 شكيل املعدني عليها.لألعمدة ،وتنفيذ جدارية معدنية بأستخدام أساليب الت

 

  م( " التشكيل باأللواح املعدنية يف النحت "4286: دراسة )نادية جاد ،  ثالثًا

استهدفت الباحثة من خالل دراستها ، إلقاء الضوء على كل ما يفيد املتخصصني يف جمال الفن ،    

من حيث تطويع عمليات األداء التقين خلصائص املعادن يف تشكيل وطرق ووصل الرقائق املعدنية ، يف 

اليدوية ضوء األساليب املتطورة واحلديثة ، كما استهدفت هذه الدراسة التعرف على األساليب 

املتوارثة يف تشكيل الرقائق املعدنية ، والتعرف على الرتكيب البنائي اهلندسي واخلواص امليكانيكية 

للمعادن احلديدية  ، والعنصر الرئسي يف مكوناتها ، وحتليل جمموعة من األعمال الفنية املصنوعة 

ر استخدامًا يف األعمال من احلديد ، كما هدف إىل التعريف باملعادن غري احلديدية ألنه األكث

الفنية مثل األملنيوم والنحاس والفضة والذهب ، ومن ثم قامت بتحليل جمموعة  ألعمال فنية 

 متنوعة مصنوعة من األلواح املعدنية غري احلديدية من العصر اإلسالمي . 

ــات التشــكيل املعــدني عــن طريــق اإلفــراد ، وف                يــه كــذلك اســتهدفت الباحثــة التعــرف علــى عملي

تتحقق االستفادة من األشكال اهلندسية يف تنفيذ اجملسمات ، ثم التعرف على طرق الوصل والتدعيم 

يف الرقـائق املعدنيـة ، ودورهـا يف إجنـاح التشـكيل الـنحيت املنفــذ مـن الرقـائق املعدنيـة ومـن ثـم التعــرف            

ــز النهــائي        ــة والتجهي ــواح املعدني ــة ،   علــى وســائل وأدوات وطــرق تشــكيل الرقــائق واألل لألســطح املعدني

وكيفيــة معاجلــة الســطح وتنظيفــه وتلميعــه ومحايتــه مــن تــأثري املنــاخ ، وإكســابه لونــًا إجيابيــًا مــع       

ــة بتحليــل            ــدادًا للجانــب الــوظيفي ، ومــن ثــم قامــت الباحث ــاره امت البعــد اجلمــالي والتعــبريي ، باعتب

األعمـال بينـت مـن خالهلـا مـدى      املراحل التنفيذية لتمثال احلرية ، ثم قامت بتطبيقات جمموعة من 

االستفادة من الدراسة املستفيضة عن املعادن وخواصـها وطـرق تشـكيلها ووصـلها ، يف تنفيـذ جمموعـة       

ــة لــألداء            ــة املختلفــة مــن حيــث أســاليب التشــكيل كنقطــة تطبيــق لألطــر البحثي مــن األعمــال الفني

 املتطور يف تشكيل األلواح املعدنية . 

 حث احلالي يف التشكيل املعدني ، ويكمن اإلخـتالف يف أن هـذه الدراسـة نفـذت     ترتبط هذه الدراسة بالب

 تشكيل ألواح معدنية ، بينما البحث احلالي نفذ جدارية معدنية معاصرة .
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م( " املعطيــات اللونيــة للمينــا كمــدخل إلثــراء املشــغولة املعدنيــة   4222: دراســة ) زينــب منصــور ،   رابعــًا

   ملعلم الرتبية الفنية "

تهدف هـذه الدراسـة إىل الكشـف عـن احللـول اجلماليـة والتقنيـة املتعلقـة بتنـاول مينـا الصـياغة                     

علـى املشــغوالت املعدنيـة ، إلجيــاد مجاليـة مبتكــرة يف املعاجلــات اللونيـة باملينــا علـى األســطح املختلفــة      

ت اللونيــة الكيميائيــة للمشــغوالت املعدنيــة ، حيــث تعرضــت الباحثــة إىل دراســة بعــض أســاليب املعاجلــا

ــا          وغــري الكيميائيــة ألســطح املشــغوالت املعدنيــة ، كمــا تناولــت هــذه الدراســة تتبــع مراحــل تطــور مين

الصياغة عرب العصور ، ومن ثم تطرقت لعرض أنواع مينا الصـياغة ، وأهـم التقنيـات املتعلقـة بتناوهلـا      

يـة حسـبا لنوعيـة املعـادن املضـافة      من حيث كيفية حتضريها ومـن ثـم تطبيقهـا علـى املشـغوالت املعدن     

إليها ، كما أكدت الدراسة على مدى الصلة بني تطبيق املينا على املشغوالت املعدنية ومـا ارتـبط بهـا    

من مجاليات ، وذلك من خالل حتليل جمموعة خمتـارة مـن األعمـال الفنيـة لـبعض الفنـانني الـذين        

لى ذلك قامت الباحثة بإنتاج جمموعـة مـن األعمـال    تناولوا امليناء على مشغوالتهم املعدنية ، وبناء ع

الفنية اليت أمثرت خالهلا بعض احللول اجلمالية والتقنية الـيت   رصـدها خـالل الدراسـة النظريـة ،      

باإلضافة إىل بعض احللول اليت   التوصل إليها من خالل املمارسات التجريبية ثم عرضها مـع إبـراز   

 ة . أهم النتائج والتوصيات املقرتح

         ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف تنـاول املعطيـات اللونيـة واحللـول اجلماليـة للتقنيـة املتعلقـة

بصناعة مبينا الصياغة على املشغوالت املعدنية ، إلجياد مجالية مبتكرة يف املعاجلات اللونيـة باملينـا ،   

 واستخدامها على السطح املعدني .

 

  م( " تطور تقنية سباكة املعادن يف فن النحت وأثره على التشكيل "4228: دراسة ) قدال ،  خامساًً

استهدفت الدراسة السعي وراء اكتشاف املعادن وسبائكها بصفة عامـة ، وسـبائك الربونـز بصـفة            

خاصـــة خـــالل العصـــور املختلفـــة ، وتتبـــع مراحـــل إنتـــاج املســـبوكات والتعـــرف علـــى األســـس التقنيـــة   

املفقود ، سباكة الرمل ، سباكة الطرد املركـزي ، سـباكة الكسـاء كمـا      لسباكتها )سباكة الشمع

اســتهدف إىل التعــرف علــى أســاليب تشــطيب املســبوكات مــن حيــث التنظيــف وقطــع املصــبات وإعــادة      

تذهيب وتلوين املسبوكات وتوظيفها تشكيليا وفنيـًا وقـد اسـتخدم الباحـث املـنهج التحليلـي يف دراسـة        

نني لبيــان خصــائص تقنيــة تلــك األعمــال ، كمــا قــام بــإجراء عــدة جتــارب  تطبيقــات مــن أعمــال الفنــا

لسباكة مناذج فنية نفذت خبامـة اجلـبس وآخـرى بالشـمع حيـث أسـفرت النتـائج علـى معرفـة الطـرق           

املســتخدمة يف تقنيــة ســباكة األعمــال النحتيــة يف احلضــارات القدميــة واســتخدامها بطــرق حديثــة ،    

ك املستخدمة يف فن النحت وأنواع القوالب املسـتخدمة لتنفيـذ النسـخة    ومعرفة أنواع املعادن والسبائ

الشــمعية ومكوناتهــا وطــرق تنفيــذها ، وكيفيــة حتمــيص القوالــب الشــمعية كمــا تعــرف علــى أنــواع        
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الرمــل املســتخدم للســباكة وكيفيــة أعــداد النمــوذج الرملــي والتعــرف علــى تقنيــات ســباكة الطــرد         

 سباكة الكساء تعترب تقنية حديث يف جمال النحت.  املركزي وأنواعها كما استنتج أن

          ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلـالي يف  التشـكيل املعـدني ،اسـتخدام الباحـث يف هـذه الدراسـة املـنهج

التحليلي يف دراسـة تطبيقـات مـن أعمـال الفنـانني لبيـان خصـائص تقنيـة تلـك األعمـال ، كمـا قـام             

ا يف هذا البحث استخدمت الباحثة املـنهج التحليلـي لدراسـة    بعدة جتارب لسباكة مناذج فنية ، بينم

 أعمدة اإلنارة العامة ، وتنفيذ جتربة ذاتية تكمن يف جدارية معدنية معاصرة .

 

هـــ( بعنــوان " اإلمكانــات التشــكيلية للســيوف والــدروع وتقنياتهــا     4106: دراســة )غــادة الــدهيم ،    سادســًا

 إلثراء فنون املعادن "

الباحثة يف هذه الدراسة  القيم الفنية والتشكيلية للسيوف والـدروع ، واألسـتفادة منهـا يف     تناولت  

تشــكيل مشــغولة معدنيــة )حلــي معاصــرة( جتمــع بــني الطــابع الزخــريف  االســالمي الــذي متيــزت بــه            

السيوف والدروع يف إطار معاصر، كما حققت أهمية  ربط الفن باجملتمع مـن خـالل تناوهلـا للسـيوف     

 دروع .وال

ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف حماولة الربط بني الفن واجملتمـع ويف إثـراء جمـال أشـغال          

 املعادن مبشغولة جتمع بني عبق التاريخ يف إطار معاصر. 

 

هـــ( بعنــوان " تقنيــات ســباكة املعــادن واالســتفادة مــن معطياتهــا يف    4107:  دراســة )غــادة جــان ،   ســابعًا

   ولة املعدنية "تنفيذ املشغ

تستهدف الباحثة يف هذه الدراسة للتعرف على مراحل تطور سباكة املعادن على مر العصور، 

والوقوف على التقنيات املتبعة يف هذه الطريقة ، كما تستهدف إىل التعرف على األساليب التنفيذية 

على جمسمات  والتقنيات املتبعة يف معاجلة سطح املسبوكات اليت ميكن من خالهلا احلصول

ومشغوالت معدنية جيدة اإلخراج، كذلك التعرف على طرق االستفادة من تقنيات السباكة يف 

إثراء اجلانب العملي والعلمي عن طريق تنفيذ املشغوالت املعدنية بطريقة مبتكرة، والتعرف على 

 املزايا اليت ميكن حتقيقها من خالل إتباع تقنيات السباكة .

بالبحث احلالي يف االستفادة من تقنيات املعادن وتوظيفها يف إثراء املشغولة ترتبط هذه الدراسة 

 املعدنية .

   تــرتبط هــذه الدراســة بالبحــث احلــالي يف االســتفادة مــن تقنيــات املعــادن وتوظيفهــا يف إثــراء املشــغولة

جلانــب املعدنيــة ، مــن خــالل تطــور ســباكة املعــادن وإثــراء املشــغوالت املعدنيــة بطــرق إبداعيــة ختــدم ا    

العلمــي والعملــي ، والــيت تتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف إثــراء املشــغوالت املعدنيــة اجلداريــة والبعــد         

 اجلمالي ألعمدة اإلنارة من حيث التشكيل الزخريف. 
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هــــ( بعنـــوان " الفـــراغ كقيمـــة تشـــكيلية يف األعمـــال الربونزيـــة  4144: دراســـة ) خلـــود البقمـــي ،  ثامنـــًا

 اجملسمة" 

تهدف الباحثة إىل التعرف على عناصر العمل اجملسم ، التعرف على الفراغ كقيمة تشكيلية يف       

العمل اجملسم ، كما تهدف إىل الوقوف على اإلمكانات التشكيلية لبعض اخلامات وارتباطها بهيئة 

مناذج خمتارة  الفراغ يف بناء العمل اجملسم ، وإلقاء الضوء على القيم التشكيلية وخاصة الفراغ يف

 لبعض األعمال اجملسمة احلديثة واملعاصرة .

  ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف استخدام اخلامة املعدنية يف التشكيل ، كما ترتبط يف

التعرف على القيم التشكيلية للعمل الفين ، يف هذه الدراسة خصت الباحثة الفراغ يف بناء العمل 

طرق للقيم التشكيلية للعمل الفين مجيعها وحتقيقها يف اجلداريات اجملسم ، أما البحث احلالي ت

 املعدنية املعاصرة .

م( بعنوان "توظيف تقنيات احلفر الكيميائي إلثراء املالمس 0244: دراسة )بثينه السيامي ،  تاسعاًً

 " السطحية يف املشغولة املعدنية

كيلية الناجتة عن توظيف واستخدام تقنيات تستهدف الباحثة إىل الكشف عن القيم الفنية التش       

احلفر يف املشغولة املعدنية املسطحة واجملسمة ، كما تهدف إىل دراسة اإلمكانات التطبيقية للحفر 

 الكيميائي باألمحاض إلجياد حلول ملمسية مبتكرة على أسطح املشغوالت املعدنية ،

ت السطحية امللمسية واللونية واحلصول على صياغات تشكيلية جديدة الستخدام املعاجلا 

 للمشغولة املعدنية . 

  ترتبط هذه الدراسه بالبحث احلالي يف استخدام اخلامة املعدنية يف التشكيل ، والكشف عن القيم

الفنية التشكيلية ، واستخدام تقنيات التشكيل إلثراء السطح املعدني  ،اقتصرت هذه الدراسة على 

طح املشغوله املعدنية ، أما البحث احلالي تعددت فيه التقنيات تقنية احلفر الكيميائي إلثراء س

 إلثراء سطح اجلداريه املعدنية .

  ثالثًا :  دراسات مرتبطة باجلداريات وأهميتها التصميمية للمجتمع

 

م( بعنوان  "االجتاهات املعاصرة يف التصوير اجلداري واالستفادة يف تنمية 4287: دراسة ) عناني ،  أواًل

 تدريس التصوير اجلامعي باملرحلة الثانوية" 

ــوير                ــوم التصـ ــة مفهـ ــحت الدراسـ ــداري ، وأوضـ ــوير اجلـ ــرة للتصـ ــات معاصـ ــث اجتاهـ ــاول الباحـ تنـ

، وكـذلك التصـوير اجلـداري والوظيفـة االجتماعيـة ،       اجلداري وعالقة التصوير اجلـداري بالعمـارة  

كما يرصد حرة التصور اجلداري املكسيكية احلديثـة والظـروف السياسـية واالجتماعيـة ، وكـذلك      
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الطــابع القــومي ومراحــل تطــور حركــة التصــوير اجلــداري املكســيكي املعاصــر ، وقــام بعــرض بعــض          

 ية تدريس التصوير اجلماعي باملرحلة الثانوية . اجلداريات هناك ثم قام باالستفادة من ذلك يف تنم

            تــرتبط هــذه الدراســة بالبحــث احلــالي يف إبــراز اجلــداريات بالطــابع املعاصــر مــن خــالل اإلجتاهــات

 املعاصرة .

 

هــــ( بعنـــوان "األســـس البنائيـــة يف خمتـــارات مـــن جـــداريات الفـــن املعاصـــر  4147: دراســـة ) راغـــب ، ثانيـــًا

 رفية" كمدخل إلثراء اللوحة الزخ

تناولت هذه الدراسة مفهـوم التصـميم اجلـداري والتطـور التـارخيي للجـداريات بـدءا مـن العصـر                   

ــدائي ومــرورًا باملصــري القــديم )مــا قبــل األســرات        دولــة حديثــة(   –دولــة وســطى   –دولــة قدميــة   –الب

جلـداري املعاصـر ثـم    والبطاملة ثم القبطي ثم اإلسالمي وقد تعرضت أيضًا ألثر العلـم علـى التصـميم ا   

قــام بدراســة األســس اإلنســانية للتصــميمات اجلداريــة وارتباطهــا بالبنــاء الشــكلي وكــذلك ارتباطهــا    

بالتقنيــات وأيضــا ارتباطهــا بالصــياغات التشــكيلية وعالقتهــا باملضــامني األيديولوجيــة عــرب العصــور       

والـرتاث الفـين ثـم قـام      معاصـر( ثـم األسـس البنائيـة يف الطبيعـة      –إسـالمي   –قبطي  –)مصري قديم 

بتحليل بعض جداريات الفن املعاصر واستفاد من أسسها البنائية لتصـميم بعـض اللوحـات الزخرفيـة     

وتستفيد الباحثة من هـذه الدراسـة يف التعـرف علـى التطـور التـارخيي للجـداريات يف كـل العصـور يف          

مــا قبــل األســرات ثــم )الدولــة   مصــر بــدءًا مــن العصــر البــدائي ثــم املصــري القــديم مبراحلــه املختلفــة      

القدمية والدولة الوسطى والدولة احلديثة( ثم العصر القبطي واإٍلسالمي وكذلك تناول أثـر العلـم   

على التصميم اجلداري املعاصر. وبالتالي تسهم هذه الدراسة يف جانب واحد فقط من جوانب البحـث  

 احلالي يف اجلانب التارخيي للتصميم اجلداري. 

  الدراسة بالبحث احلالي يف تناول اجلداريات  وتارخيها ، وطريقـة عمـل اجلداريـة وبناؤهـا     ترتبط هذه

وتوجيههــا االجتــاه الصــحيح للتعــبري عــن مكــان أو زمــان أو حــدث وغريهــا ، ممــا خيــدم النــاظر ويلفــت   

 انتباهه .

 

   يلية احمللية "هـ( بعنوان " اجلدارية ودورها يف احلركة الفنية التشك4148:  دراسة )أزهر ، ثالثًا

اسـتهدف الباحــث مــن خـالل دراســته ؛ دراســة ووصـف وحتليــل منــاذج مـن األعمــال الفنيــة اجلداريــة          

جبــده والريــاض والظهــران، كمــا اســتهدف الباحــث يف دراســته دراســة أثــر أســاليب التعــبري يف األعمــال  

 الفنية اجلدارية على عينة من الفنانني التشكيلني السعوديني .

 احثة أن هذه الدراسـة تـرتبط بالبحـث احلـالي يف التشـكيل اجلـداري، ويكمـن االخـتالف يف أن         ترى الب

الدراسـة السـابقة هـي دراسـة وصـفية حتليليـة لنمـاذج جـداريات وأثـر أسـاليب تعبريهـا علـى عينـة مـن               

 الفنانني التشكيليني السعوديني بينما يهدف هذا البحث لتشكيل جدارية معدنية معاصرة .
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م( بعنـوان "التصـوير اجلـداري ودوره يف ختليـد البطـوالت القوميـة       4222،  نهـاد حممـد  : دراسة ) خامسًا

 تصميم جدارية ملتحف دنشواي" 

حيث تهدف الدراسة لعرض تاريخ التصوير اجلداري من خالل حتليـل لنمـاذج مـن تسـجيل البطـوالت      

القومية يف مصر القدمية يف عصورها املختلفة وبالد ما وراء النهرين والفن اليوناني والروماني وتقدم 

ــم تقـــ       ــة ثـ ــداريات املكســـيك احلديثـ ــة وعـــرض جلـ ــاة االجتماعيـ ــداري يف احليـ ــوير اجلـ ــة التصـ وم أهميـ

 بتسجيل حادثة دنشواي . 

             وتستفيد الباحثة من تلـك الدراسـة يف وضـوح أهميـة أثـر التـاريخ مبـا حيملـه مـن بطـوالت قوميـة يف

التصميم اجلداري عرب العصور وكذلك أهميته يف العصر احلديث وبالتالي تسهم هذه الدراسـة يف  

 البحث احلالي يف جانب أثر التاريخ على التصميم اجلداري .

 

م( بعنــوان "مجاليــات تصــميم األعمــدة املعماريــة يف الفــن املصــري القــديم    0222: دراســة )راغــب ،  عــًاراب

 كمدخل لتجميل دعائم كباري القاهرة "

حيث تناولت تلـك الدراسـة الفـن املصـري القـديم ، وعالقتـه الرتابطيـة مـع البيئـة والبعـد الروحـي                 

وكـذلك تنـاول عالقـة العمـارة املصـرية القدميـة بالبيئـة        وتأثره مبعطيات البيئـة وانعكاسـه يف الفـن ،    

والتصميمات الزخرفية التجميلية املستمدة من البيئـة يف العمـارة املصـرية القدميـة ، ثـم قـام بتطبيـق        

 ذلك باالستفادة من حتليل دعائم كباري القاهرة . 

 ية واملستمدة من البيئة ، ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف إبراز التصميمات الزخرفية التجميل

ويكمــن اإلخــتالف يف هــذه الدراســة ارتبطــت اجلوانــب باألعمــدة املعماريــة يف الفــن املصــري احلــديث ،    

بينما البحث احلالي ارتبطـت اجلوانـب بأعمـدة اإلنـارة العامـة للشـوارع وتأثرهـا بالبيئـة احمليطـة بهـا           

 مبا خيدم اجلدارية املعدنية املعاصرة .

م( بعنــوان "مجاليــات الكتابــات العربيــة يف العمــارة اإلســالمية كمــدخل  0224ة )نصــرة ، : دراســ خامســًا

 لتجميل واجهات املباني" 

حيــث يتنــاول الباحــث واجهــات العمــارة وعالقتهــا التارخييــة باهلويــة املصــرية ثــم يتنــاول مفهــوم                 

العمــارة والفنــون الزخرفيــة وعالقتهمــا بواجهــات املبــاني ويوضــح مفهــوم العمــارة ووظيفتهــا واحلاجــة     

ل كمــا النفســية يف العمــارة وكــذلك احلــاج الرمزيــة واالســتطبيقية وعالقــة الفــن املعمــاري باجلمــا    

يتناول الواجهات اخلارجية للـرتاث املعمـاري املصـري وارتباطـه مبفهـوم اهلويـة )واجهـات الفـن املصـري          

واجهات الفن اإلسالمي( ويبحث يف بداية التعريب يف هوية العمارة  –واجهات الفن القبطي  –القديم 

نتيجـة للتطـور العلمـي     املصرية حيث الركود يف الفـتح العثمـاني واالغـرتاب يف عصـر األسـرة العلويـة      

والبعثــات للغــرب ثــم االحــتالل اإلجنليــزي ، وظهــور املســاكن   –واالنفتــاح علــى الغــرب  –التكنولــوجي 

الشــعبية بعــد ثــورة يوليــو ثــم  تركــز الدراســة علــى الفــن اإلســالمي وواجهــات العمــارة فيــه عناصــرها       
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وقيمهـا اجلماليـة ، و بتحليـل    وقيمها اجلمالية ثم قـام بتحليـل بعـض واجهـات العمـارة فيـه عناصـرها        

 بعض واجهات العمارة اإلسالمية واالستفادة منها يف جتميل واجهات العمارة منخفضة التكاليف . 

            ترتبط هذه الدراسة باحلبث احلـالي يف وضـوح أهميـة أثـر التـاريخ مبـا حيملـه مـن بطـوالت قوميـة يف

 . التصميم اجلداري عرب العصور وكذلك أهمية يف العصر احلديث

 

هــ( بعنـوان  "تشـكيل جـداريات خزفيـة مسـتوحاة مـن بعـض العناصـر          4101: دراسة )وفـاء فالتـه ،   سادسًا

 املعمارية التقليدية لبيوت مكة املكرمة"  

تهدف الباحثة إىل التعرف على العناصـر املعماريـة لبيـوت مكـة املكرمـة التقليديـة، وحتديـد بعـض               

العناصــر املعماريــة وحتليلــها لالســتفادة منهــا يف إنتــاج جــداريات خزفيــة ، كمــا تهــدف للوصــول إىل        

ــاعد يف      ــة تسـ ــة التقليديـ ــة املكرمـ ــة لبيـــوت مكـ ــر املعماريـ ــن العناصـ ــتوحاة مـ ــة مسـ ــاج خصـــائص فنيـ إنتـ

 جداريات خزفية . 

         تــرتبط هــذه الدراســة بالبحــث احلــالي يف تشــكيل جــداريات مســتمده عناصــرها مــن البيئــة ، ويكمــن

األختالف أن هذه الدراسة ُشكلت اجلداريات من اخلزف وعناصـرها مسـتوحاه مـن العمـارة التقليديـة      

عـادن وعناصـرها مسـتوحاه مـن     لبيوت مكة املكرمة ، بينما البحث احلالي ُشكلت فيه اجلداريات مـن امل 

 أعمدة اإلنارة العامة للشوارع .

 

ــا الغــزاوي : دراســة )ســابعًا م( بعنــوان  "األعمــال اجلداريــة باإلســكندرية كمــدخل لتــدريس     0225،  دالي

 التصوير بكلية الرتبية النوعية "

ضـارات الفنيـة   حيث تناولت التصوير اجلداري عرب احلضارات وتناولت الفكر الفلسفي له عرب احل      

 –عصـر النهضـة    –اإلسـالمي   –القبطـي   –اإلغريقـي والرومـاني    –املصـري القـديم    –)الفين البـدائي  

الفــن احلــديث( كمــا عرضــت تقنيــات التصــوير اجلــداري عــرب التــاريخ كمــا عرضــت عــرض تــاريخ             

ــة       وانــه ثــم  إســالمي( وتقنياتــه وأل  –رومــان  –للتصــوير اجلــداري باإلســكندرية عــرب احلضــارات )بطامل

انتقلت للتصوير اجلداري املعاصر باإلسكندرية وخروجه من اإلطار التقليدي وإضافة تكوينات حنتية 

وتعدد مستويات السطح واستخدام عنصر احلركة الفعلية واجلمع بني معظم الفنون كما أوضحت 

يف ضـــوء تـــأثر التصـــوير اجلـــداري بالتقـــدم التكنولـــوجي ودرســـت أعمـــال التصـــوير اجلـــداري املعاصـــر   

حممــد شــاكر( واســتفادت ممــا ســبق يف تــدريس       –أســاليب وفكــر بعــض الفنــانني )عبدالســالم عيــد      

 التصوير بكلية الرتبية النوعية . 

          ترتبط هذه الدراسة بالبحث احلـالي يف التعـرف علـى العـرض التـارخيي والفكـر الفلسـفي والتقنيـات

الدراســــة يف دعــــم اجلانــــب التــــارخيي يف  املتبعــــة يف اجلداريــــة عــــرب التــــاريخ ، وبالتــــالي تســــهم هــــذه 

 التصميمات وتقنيات التنفيذ بشكل عام واجلدارية بشكل خاص . 
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هــ ( : بعنـوان "تقنيـات التصـوير اجلـداري واالسـتفادة منهـا يف تنفيـذ         4107: دراسـة )سـحر قـدح ،     ثامنًا

 "جداريات مستمدة من وحدات الرتاث الشعيب السعودي

استهدف البحث إىل االستفادة من التقنيات التنفيذية املتنوعـة املسـتخدمة يف التصـوير اجلـداري           

عــرب العصــور املختلفــة مــع االســتعانة بوحــدات زخرفيــة شــعبية للوصــول إىل الطــابع األصــيل واملميــز       

يف جمـال   جلداريات مستحدثة حتمل مسات البيئة السعودية ، كما استهدف دراسة التقنية احلديثـة 

 التصوير اجلداري وتأثريها يف اجلوانب اجلمالية والتعبريية واإلبداعية . 

  وترتبط هذه الدراسة بالبحث احلالي يف استحداث جداريات مستمدة ومستوحاه من البيئة واجملتمع

 الذي نعيش فيه . 

 

شــــكيلية مــــن خــــالل إســــتعراض الباحثــــة للدراســــات الســــابقة واملرتبطــــة بالبحــــث يف األبعــــاد الت  

واجلمالية ألعمدة اإلنارة العامة إلثـراء اجلـداريات املعدنيـة املعاصـرة ، حيـث اشـتملت كـل دراسـة مـن          

الدراسات السابقة على جزئية مهمه ختدم جانب من جوانب البحث احلالي ، سـواء مـن جانـب الضـوء     

، واجلداريات وأهميتها  وأثره على اجملتمع  وأنه جزء اليتجزأ منه ، وجانب فن وتشكيل وزخرفة املعادن

 التصميمة للمجتمع وإرتباطها فيه .
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 املبحث األول : الفن واجملتمع .
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 . الفن وأنواعه 
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 . عالقة الفن باجملتمع 
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 Theoretical framework  ثانيًا : اإلطار النظري

 يتضمن اإلطار النظري املتعلق بالبحث احلالي ، أربعة مباحث رئيسية ، هي كما يلي :    

 املبحث األول : الفن واجملتمع .

 املبحث الثاني :أعمدة اإلنارة وتطورها.

 املبحث الثالث : املعادن وصناعة أعمدة اإلنارة العامة.

 املعدنية يف التشكيل.املبحث الرابع: اجلداريات ودور اخلامة 

 

 الفن واجملتمعاملبحث األول :

   مقدمة 

يقوم بها فـرد أو جمموعـة أفـراد يشـكلون شـرحية      ، أن الفنون هي نشاط إنساني متعدد االجتاهات        

مـن اجملتمــع الـذي يعيشــون فيـه ، وهــذه الفنـون تقــدم جمموعـة صــور حليـاة اجملتمــع جيسـدها الفنــان        

حالــة شــعورية  الفــن ويتصــورها يف ذهنــه ، وبالتــالي ميكننــا أن نقــول إن ويرمسهــا حســب مــا يتخيلــها

يتقاسـم يف خلقهــا الــذهن والقــدرات الذاتيـة الــيت تــربز عامــل االبتكــار واإلبـداع حبيــث تكــّون لنــا لوحــة     

الباعـث    هـو الفـين  فاألثر ،واجملتمع للبيئة الفين معربة وكاملة األبعاد  ، واملواصفات مما تبعث األثر

بـاملنظور العـام وبـذلك يكـون للفـن       الفـين  ويولـد اإلحسـاس جتـاه العمـل     الفـين  الـذي حيقـق التـذوق   

ــة و ــا    أهميـ ــوعي االجتمـ ــادة الـ ــة ويف زيـ ــاة االجتماعيـ ــرية احليـ ــال يف مسـ ــراد  دور فعـ ــني أفـ ــايف بـ عي والثقـ

 اجملتمع.

 األدبية واملذاهب حيث ُذكر يف موقع ) فنون اخلليج ( بأن " الفن قد تناول بعض النظريات

 ية قابلة للتطور نذكر منها النظرية األخالقية اليت تقر بانوقامت بعدة دراسات منهج الفن  يةالفن

الوصول إىل السمو األخالقي حبيث يتوجه األفراد حنو اخلري ونبذ الشر والعيش يف  هو الفن غاية

جيب أن  رفاهية نفسية نقية خالية من الغدر والكراهية واحلقد واحلسد وإن للفنان رسالة سامية

 ."اجملتمع  يؤديها حنو جمتمعه بشرط أن تكون ذات مضامني هادفة ومؤثرة وأن تساهم يف تطور

     

بصوره وأشكاله كما أنه  الفن هو الذي يشكل هذا واجملتمع،  اجملتمع عن تعبري حقيقي الفن إن     

إال جزء من اجملتمع يرى ذلك الوجود من  انالفن قيمته ، مبا انه جزء ال يتجزأ من الوجود وما حيدد

موهبته وميوالته وهلذا فإن اجملتمع يعد مصدر  ه وفقعن خالل ذاته فنجده ساعيًا إلدراكه والتعبري

فاحلياة معني ال ينضب ونبع ، من أعمال فنية تطرح قضايا اجتماعية  انالفن رئيسي ملا يقدمه

  . أفكاره انالفن يستسقي منه
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فالفن هو أحد وسائل اتصال الفرد باجملتمع عن طريق اخلربات األنسانية املختلفة، والفن     

التصاغ يف كلمات ، فعن طريق الفن يستطيع الفرد أن يبين وسطه  يستطيع أن يوصل اخلربة اليت

 اإلجتماعي ، وأن يطور ثقافة اجملتمع ، واحلضارات القدمية خري مثال على ذلك .

فيمكننا أن نرى ونلمس األدوات واملباني واحللي واملومياوات اليت ُحفظت بعناية فائقة ، ومعظم 

 لنماذج اليت حفظت أشياء احلياة يف تلك احلقب .متاحف العامل حتتوي على العديد من ا

 

جيرت أفكاره وال يدعها تسبقه يف عملية التنفيذ م( بأن الفنان 4228حيث ذكر )غنيمة ، 

بالنسبة للفنان التشكيلي بل أن اإلشراق واإلهلام عمليتان تربزان وفق نسق متتالي حني انهماك 

جند الفن التشكيلي مبعزل يف اجملتمع العربي طاملا  ليس مبستغرب أن املبدع عند تنفيذ منجزه ، إذ

يظل الفنانون جيرتون أساليب وتقنيات مقتبسة ومستنسخة من اجل الوصول السريع للشهرة عن 

 طريق االقتناء واالنتشار بني األفراد ويعكسون من خالل ما يعرضونه صورة مشوشة تنفر الذين

بروافدها املتشعبة  ن ليس مبعزٍل بل فرد يف بيئته مشبعيسعون ملعرفة ماهية الفن وعوامله ، والفنا

وهذا التشبع يستقي منة إهلامه ويطلق عليه فكر الفنان الغري خاضع للتعليم والتلقني واملنطلق من 

اجلماعة املنتمية لفئة فنية تعتنق مذهب أو  نظام اجلماعة ومن العالقات الوطيدة بني أفراد هذه

بعضها ومن ثم اجملتمع، وأن تنوع األساليب الفنية ظاهرة  وتؤثر ما بنيتوجه واحد البد أن تتأثر 

فكرهم وإدراكهم ، والصحيح إعطاء املوهوب وقته الكايف وغري املشروط  أصيلة متيز املبدعني وتعزز

 املمارسة مع توفري املناخ املالئم وما يتوافق مع النفسية ليجرب ويتقن ومن خالل بظرف عند

من فكره  موعات يكتسب الثقة وتطوير التقنية ولكنه يف الوقت ذاته ال يكبت وحيداندماجه مع اجمل

 قصد . على حساب فرز طاقته اإلبداعية كآلة نسخ إلبداع املبدعني حوله بقصد أو بدون

 

 الفن وأنواعه 

هي إنتاج إبداعي إنساني وتعترب لونا  ُذكر يف موقع ) ويكبيديا احلرة ( بأن "الفن أو الفنون

الذاتية وليس تعبريا عن حاجة اإلنسان ملتطلبات  ألنها تعبري عن التعبريية، الثقافة اإلنسانية من 

فهناك فنون ،  الفن ضرورة حياتية لإلنسان كاملاء والطعام رغم أن بعض العلماء يعتربون، حياته 

جندها يف والفنون الغري مادية  والزخرفة وصنع الفخار والنسيج والطبخ مادية كالرسم والنحت

 .  "والرقص والدراما والكتابة للقصص وروايتها املوسيقي

حث يشكل فيه املواد لتعرب عن فكره أو يرتجم أحاسيسه  ويعترب الفن نتاج إبداعي لإلنسان

 .أعماله من صور وأشكال جيسدها يف

والتصوير وفنون زخرفيه  وهناك فنون بصرية كالرسم والنحت والعمارة والتصميم الداخلي

 .املرئية أعمال يدوية وغريها من األعمالو
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العامة كفن الرقص أو  وحاليا تستخدم كلمة فن لتدل علي أعمال أبداعية ختضع للحاسة

وهذا تعبري عن املوهبة اإلبداعية يف العديد من ، املوسيقي أو الغناء أو الكتابة أو التأليف والتلحني 

وكان الرسم يتكون من أشكال احليوانات ألف سنة ،  42النهارات والبشر بدأوا يف ممارسة الفنون منذ 

ومنذ األعمال من فن العصر الباليوثي  وتعترب هذهالكهوف ،  وعالمات جتريدية رمزية فوق جدران

 ويف معظم اجملتمعات القدمية يتحلون بالزينة واجملوهرات واألصباغ آالف السنني كان البشر

يف  كما، كان اإلنسان تعرف هويته من خالل األشكال الفنية التعبريية اليت تدل عليه ، الكربى 

 مناذج مالبسه وطرزها وزخرفة اجلسم وتزيينه وعادات الرقص .

 

إىل أن " للصورة الفنية جذورًا خمتلفة عن الصورة التمثيلية  (م 4272 ، حلميأشارت )أمرية 

اخلارجية األوىل قوانينها مستمدة من الطبيعة اإلنسانية حني حتاول خلق التعبري الفين يف حني أن 

الثانية جذورها مستمدة من قوانني الطبيعة اخلارجية كذلك تفرتض الصورة الفنية بعض املبادئ 

حدة واالرتباط باملضمون الذي تعرب عنه وبذلك تكون الشرط األساسي اجلمالية كاإلتساق والو

 (. 07لوجود العمل الفين وبدونها ال يتحقق له وجود")ص

 

  اجملتمع 

منظمة.  مجاعةوضمن تعيش سوية يف شكل منّظم  الناسيعترب اجملتمع جمموعة من        

واجملتمعات أساس ترتكز عليه دراسة العلوم االجتماعية ، وهو جمموعة من األفراد تعيش يف موقع 

 املصاحليق ، يسعى كل واحد منهم لتحقواجتماعية ثقافيةمعني ترتبط فيما بينها بعالقات 

 تمع وينبوع من ينابعه .اليتجزأ من اجمل فالفن جزأ،  واالحتياجات

طريق اخلربات احلياتية  عنتصوير الفن " جيب  وقد ُذكر يف موقع )الفن واجملتمع( أنه       

القضايا إىل إبداعية فنية مجالية ، ويصور  املختزنة ويأتي بعرض القضايا االجتماعية والسمو بتلك

ان حضور الفنان ، و جوهرها الذي خفي عن اجلمهور تلك اللحظات واألحداث النادرة ليستنبط

عند الفيلسوف األملاني يكون مقرونا مبقدار إنتاجه ومدى مشاركته وفعاليته وتأثريه ، فالفن 

للطبيعة، وقد وحد علم اجلمال وعلم املنطق يف مصطلح واحد هو علم املعرفة  حماكاة” بوجمارتن“

ل موضوع متماسك هو ثورة العرض الفين يف جتميع يتوحد عن طريق الفنان من خال وهذا كله، 

العاطفية والصورية والقيمة اجلمالية للعمل الفين تتناسب مع احليوية احلدسية للصفة  الوحدات

بل جتعلنا  واملشاركة الوجدانية ال جتعلنا نشعر باآلخرين فحسب، املنصهرة للتجربة اليت تبعثها 

لنا وهذا قائم يف أساس فن التصوير والنحت والشعر اضف إىل  نهتم باحملاكاة ألنها طبيعية بالنسبة

الذي يسبب إعجابنا ويثري  ذلك ان الغموض هو خاصية األعمال الفنية وجهلنا باألشياء هو

  .انفعاالتنا"

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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  : أدوار الفن والرتبية الفنية يف ثقافة اجملتمع 

فقــد يتضــمن العمــل الفــين    األدوار،العمــل الفــين يلعــب العديــد مــن    م ( أن 4225أورد )بســيوني ، 

أدوار الفـن التشـكيلي يف    األدوار، وقـد يشـملها كلـها، وقـد أوجـز      الواحد أكثر من غرض لتحقيق هذه

 : التنمية الشاملة للمجتمع يف النقاط التالية

 

 أواًل: دور الفن يف احلياة االجتماعية

جمتمعـه ويتـأثر مبـا يـدور فيـه مـن ظـروف         للفن صلة باحلياة االجتماعية، وينتمـي الفنـان إىل  أن "     

ــة )بأفراحهــا، وأحزانهــا، وحلوهــا، ومرهــا(،     وأحــداث، مــن خــالل تواصــله مــع النــاس وحيــاتهم      اليومي

والفنـــان وهـــو اإلنســـان الصـــادق التعـــبري، يســـتلهم مـــن حيـــاة النـــاس يف جمتمعـــه صـــوره الفنيـــة الـــيت    

بالزخرفـة أو غريهـا مـن الوسـائل وحيوهلـا إىل      بالرسـم، أو بالنحـت، أو    يرتمجها بواسـطة أدواتـه الفنيـة   

 (.444)ص" عن احلياة عمل فين مجيل يعرب

 

 وتسجيل األحداث واالجنازات احلضارية ثانيًا: دور الفن يف متجيد البطوالت

االجنـازات احلضـارية والتارخييـة وهـو وسـيلة متجيـد لبطـوالت         "الفن وسيلة مـن وسـائل تسـجيل   أن     

تلـك البطـوالت واألحـداث يف الـذاكرة إىل األبـد، ففـي الفنـون القدميـة          الفـن تبقـى  القادة. وبواسطة 

ــا قــادرين علــى           ويف الفــن املصــري  القــديم ســجل الفراعنــة بطــوالت ملــوكهم وأحــداث جــرت مــا زلن

استقرائها يف تلك الرسوم اليت تركوها على جدران معابدهم وأهراماتهم ، كما سجل الفنـان جويـا   

تــاريخ  لتــارخيي يف أســبانيا يف لوحــة قتــل الثــوار فكانــت تعــبريًا عــن فــرتة حرجــة يف املأســاوي ا احلــدث

 .(440الغرب")ص

 

 ثالثًا: دور الفن يف احملافظة على الرتاث

السلف وبقاياهم اليت تركوها، وأصبح مكانها اليوم يف املتاحف أو املكتبات  الرتاث هو جتارب أن "     

والتلقائية  وبقايا العمائر القدمية(. واليت ما زالت تعرب عن الفطرةمثل )املخطوطات، واألدوات، 

وتزخر بالقيم الفنية اجلمالية برؤية خاصة.. ويتحدد متوسط العمر الزمين للرتاث مبا يقدر 

من السنني يعترب من الرتاث. والفنان حينما  بأربعني إىل ستني سنة، فكل ما يسبق هذا العدد

وأشكال، فإنه يسجل ذلك الرتاث وحيافظ عليه من  ملاضي يف هيئة صوريستحضر رموزًا من هذا ا

 (441") ص الضياع واالندثار، فيخرجه شكاًل جديدًا بتناول جديد ورؤية وحس فين خالق

 والتعبري عن ذات الفنان رابعًا: دور الفن يف التحليل النفسي

وينظـر إليـه علـى أنـه جمـرد صـور        دير،ال حيظى الفن عند البعض يف اجملتمع السعودي بالتق أنه "     

منقولة أو ألوان منثورة خالية من املعاني واألحاسيس املعربة عن ما يف نفـس الفنـان، ويعتـربه الـبعض     
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اآلخــر ترفــًا زائــدًا علــى حاجــة اإلنســان، ويف احلقيقــة فــإن األمــر غــري ذلــك، فــالفن وســيلة مــن وســائل     

لفنان عندما يريد إخراج ما يكمن يف نفسـه مـن الالشـعور    االنفعاالت، وهو لغة ا التعبري والتنفيس عن

منحوتـة أو   إىل العامل احملسوس، على شكل صورة يف لوحة ملونة أو جمردة أو من اخليال أو على شـكل 

ونفهـم أفكـاره الـيت     أي عمل فين آخر، فنكتشف عن طريق العمل الفين شخصية الفنان الـذي أبـدعها،  

 (462ن األنظار" )ص كانت متعمقة يف نفسه وخمفية ع

 

 خامسًا: دور الفن يف الرقي بالذوق العام واإلحساس باجلمال

بطبيعته اخلاصـة الـيت تعتمـد يف إدراكـه علـى اسـتخدام احلـواس والشـعور للوصـول           يتميز الفن "     

الفنـان   املعاني املتضمنة داخل إطـار العمـل الفـين وفهـم القـيم الفنيـة اجلماليـة الـيت وضـعه          إىل تلك

  .(472املنتج للعمل الفين لينقلها إىل املشاهد املتلقي" )ص

 والدعاية : دور الفن يف الصناعةسادسًا 

تـنجح وتتحسـن، فكانـت     لقد عرف الغرب أهميـة التصـميم الصـناعي، إذ إنهـم أرادوا ملصـنوعاتهم أن      "  

التكنولوجيـا الصــناعية  يف خدمــة  مـن أولويـات التعلــيم أن بـدأ االهتمــام بالرتبيـة الفنيــة الـيت وظفــت     

لعبـت عمليـة العـرض والطلـب والدعايـة عـرب        إلنتـاج مـواد وسـلع تسـاعد اإلنسـان وتيسـر حياتـه. حيـث        

أو الســلع بشــكل مجيــل ، فقــد علــم الصــناع أن مجــال شــكل  وسـائل اإلعــالم دورًا مهمــًا يف تقــديم املنــتج 

لشــيء القبــيح، بــل جيذبــه الشــكل  الســلعة يــؤدي إىل رواجهــا، وأن اإلنســان بطبعــة ال يقبــل علــى شــراء ا  

ويف حياتنا أمثلة كثرية على سلع حيـرص مشـرتوها علـى أن يكـون       .واللون املنسجم اجلميل املتناسق

 (476" )ص شكل مجيل ومميز، )مثل: السيارات، والساعات، واألقالم، واملالبس واألثاث... وغريها هلا

 اهيم وحتسني السلوكيف الرتبية والتعليم وصقل املف سابعًا : دور الفن

ويؤثر فيها فقد كانت بداية الفن  الفن التشكيلي يتأثر بالرتبية م( أن "4220ذكر فيه ) قانصو ،       

يف اململكــة العربيــة الســعودية هــي بدايــة الرتبيــة عــن طريــق الفــن عنــدما أقــرت مــادة الرســم )الرتبيــة         

زالـت تسـهم يف تربيـة الطـالب مجاليـًا حيـث        واليت كانـت ومـا   الفنية الحقًا( لتكون ضمن املنهج العام

املتعلم لكي يكتسب خصااًل فنية تتأصل يف شخصـيته لتنمـو معـه وتتطـور      أنها من املفرتض أن تساعد

مبمارسته املستمرة للفن، حتى يصبح متذوقا وناقدًا ملا يراه من خمتلـف الفنـون، ومييـز منهـا احلسـن      

مبفهومهــا  تــه والقــادر علــى تغطيــة ميــادين الرتبيــة الفنيــة والــرديء، مبســاعدة املعلــم املــتمكن مــن ماد

ــى          الســلوكيات  احلــديث. مــع مــا تهــتم بــه الرتبيــة مــن ترســيخ للقــيم والعــادات وتعويــد الطــالب عل

 (44)ص" احلميدة
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 باجملتمع عالقة الفن 

الفــن يعتــرب وســيلة للحــوار احلســي بــني     م( يف عالقــة الفــن بــاجملتمع أن   4225أشار)بســيوني، 

فمنــه نسـتطيع بــث رسـائل مفهومــة لكـل أصــناف    ناميــة منـذ القــديم وحتـى يومنــا هـذا ،    اجملتمعـات املت 

  .واجلنسيات البشرية متجاوزة حدود اللغات اليت تنطق بها أمم خمتلفة األعراف

نستشـف مـن    فهناك لغـة واحـدة مفهومـة وواضـحة تقبلـها كـل األطـراف هـي حمـور تعـبريات          

تســوق لنــا جممــل القضــايا هلــذه اجلماعــة ، والــنمط الــيت تتعــايش بــه حيــث  الرؤيــة اإلنســانية  خالهلــا

والتـاريخ أكـرب شـاهد هلـذا     املنسجمة مع نسيج حضـارتها وتطورهـا وتفاعلـها ببوتقـة املنظـوم الكونيـة       

وهـذا مـا   اإلطـار اإلبـداعي ،   قضـايا تسـتطيع اجملتمعـات اختصـار مفاهيمهـا ضـمن       الجممـل  الكـالم ، و  

 . عرب العصور القدمية واحلديثة ريشة الفنان جسدته

ومتمثلــة يف جممــل معايشــته اليوميــة فهــي يف املآكــل       والفــن عالقــة مولــدة مــع اإلنســان     

فـإذا مل يكـن هنـاك فـن وصـبغة مشوليـة لصـيغ        مع الشـريك اآلخـر    واملشرب واللباس حتى يف املعايشة

ويكـون  ، خـر بشـكل مـن األشـكال     الودية بفن فال يستطيع أحـدنا أن يتواصـل مـع اآل    العالقات اإلنسانية

 احلاصل هو خلل يف الذوق العام يؤدي بالبنية احلياتية مهما اختلفت صيغتها سواًء كانـت فرديـة أو  

القــدرة   مجاعيـة إىل احنطــاط مبسـتوى اإلنســان اىل حضـيض الشــر الالمتنـاهي. وجيــب أن نعــرف أن    

اخللــق واإلبــداع  ســبية يف مسـألة اإلبداعيـة ليســت مسـألة متســامية عنـد كــل النـاس. فهنــاك عالقـة ن     

 تأثريًا من األشخاص العاديني. إن درجات الرهافة احلسية عند الفنان أكرب وأعمق وأكثر الفين

فعملية اخللق الفنية وجدت مع اإلنسان منذ البدء والطبيعة أكرب مثال على ذلك. ويكون  

املتواجدة مـن حولـه ومبحيطـه. فهـو يعـيش      املعطيات  اإلنسان الفنان أكثر مراقبة وتدقيق وحبث بكل

والنبـات واحليـوان . ويسـتطيع أن يوجـد بينـه وبـني مـا ذكـرت          مرحلة تواصل حسية دائمة مـع اجلمـاد  

ومودة وألفة ال ختتلف جبوهرهـا عـن العالقـات الـيت يسـتطيع أن يتواصـل        ويشكل دائم عالقات تواصل

ل جهـد أكـرب وطاقـة اضـافية. مـن هنـا نالحـظ أن        طبيعته الواحدة ، وهذا ما يكلفه بـذ  معها مع أبناء

كي يساعده على حتويل األشياء احمليطـة  ن املبدع دائمًا حمرضًا إضافيًا ، العملية اإلبداعية حتتاج م

وإضفاء الصبغة احلسية والعالقة اجلمالية مع أبسط األشياء من حوله. هذا األمر حيتاج إىل اخلربة 

 ستؤدي بالنهاية اىل والدة إبداعية.  فهذه العناصر اليت ذكرتواحملاكاة والتجربة والتدريب ، 

عالقـة فرديـة بـني الفنـان وبـني ذاتـه، ولكـن         وال يقتصر األمر يف كثري من األحيـان علـى وجـود   

هنــاك مطالبــة أكــرب للمبــدع بــأن يرتجــم قضــايا اجملتمــع السياســية واالقتصــادية والعقائديــة بلغــة        

به وتؤكـد أنـه القطـب املرسـل الغـين جملمـل الشـحنات اجلماليـة         حسية تضفي البهجة على احمليطني 

لدى الطرف اآلخر وهو املتلقي ، كم من أمور تقدم اليك على طبق  اليت تثري وتغين الفقر احلاصل

من فضة وذهب لتجمل داخلك وهي حصيلة ملعاناة فرد استطاع من خالهلا أن يضيف البهجة واملتعة 
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، فهــو النبــع الــذي منــه تتــدفق األحاســيس وبرفاهتــه يــتم تصــعيد      اىل حياتــك بكــل بســاطة وســهولة   

ومعاجلتهــا لكــي تنشــر جــوًا مــن الشــذا والعطــر الــداخلي الــذي حيقــق لــك بالنهايــة راحــة        القضــايا

  . وطمأنينة وسكينة وهدوء وسالم

 الفن واجملتمع بني الذوق والتذوق 

واجملتمع والذوق والتذوق هو أحد الفن أن  م (0242ورد يف ) الزبيدي ، احلوار املتمدن ، 

فن التصوير  اجلنسني الكبريين يف العمل الفين جبانب األدب ويعتمد على الصورة وتندرج حتته أنواع

وهدف الفن هو التثقيف والتوصل إىل اجلمال ، ،  والنحت والعمارة واملوسيقى والرقص والسينما

 زن حالتنا ويغري احلياة الواقعية ،حيث ينطلق اإلنفعال اجلمالي كنشاط مستقل يهدئ من ح

أداة الزمة إلمتام االندماج بني الفرد واجملتمع، وأما فلسفة  فالفكر والعمل ، واإلنسان والطبيعة وهو

إلظهار األسس النظرية اليت يقوم عليها العمل الفين ودراسة ملكوناته وعالقة  الفن فهي حماولة

صماتها يف املضامني واألساليب واألشكال ولكن وراء كل وتتصارع اآلراء فترتك ب. باحملتوى الشكل

صراع خواطر إنسانية مشرقة. وليست الصدفة هي اليت جتمع الناس معا يف الفن، بل جيتمع الناس 

مكانه  بعضهم يرغب يف أن يشاركه زمالءه الفنانون جتاربه والبعض جيد من املستحيل ان يقف ألن

، فطاقاتهم الداخلية تتطور وتواصل منوها وتبحث عن أساليب وهلذا يرغب يف التقدم إىل األمام 

جديدة تعرب من خالهلا عن ذاتها يف أعمال مبدعة، واألسلوب هو الطريقة املميزة للتعبري، حبيث 

يتميز الفنان بطابع خاص يف انتقاء الرسم واللون وطريقة البناء وحنت الصور اجلديدة حبيث يكون 

 . اإلنسان هو األسلوب

 

"والفنان حيمل يف ثقافة الفكر البشري من بداياته حتى ُذكر يف موقع )الرتبية والتعليم (      

وواقعها التارخيي بصورة أعمق  حاضره وبذلك أصبح الفن هو الوجه األكمل للحضارة اإلنسانية

أكثر  وأوسع من باقي نشاطات اإلنسان اليت تعكس وجها واحدا من احلضارة لذا فالفن املعاصر يكون

ارتباطا باإلنسان عندما يعرب عن فكرة أو عن الواقع واخليال إال أن ماهية الفن ال تتوهج إال يف حدود 

إستشراقه عن املستقبل الرتباطه باخليال الذي يثري الواقع الال حمدود خللق آخر حيمل صفات 

 واقع واألصالة الذياإلبداع والتغري، ولكن جيب أن ميتاز ذلك الواقع حبيث يبقى حامال صفات ال

بالذكريات  انبثق عنها الن جتربة اإلنسانية ليست رد فعل مباشر جتاه العامل اخلارجي بل مشبعة

 والتوقعات وبنوعية وقيم جمتمعنا أي بكل ما متيز بها احلضارة ". 

االقتصاد وترى الباحثة إن دور الفن ال يقل أهمية عن بقية العوامل املؤثرة يف ثقافة اجملتمع، ك      

والعلوم والدين وبقية العوامل بل ينبغي أن ُيستغل الفن بشكل إجيابي يعمل على بناء اجملتمع بشكل 

  . سليم
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 أعمدة اإلنارة وتطورها املبحث الثاني :                 

 

 . مقدمة 

 . النار واإلنسان القديم 

 . املشاعل 

 . مصباح الزيت 

 . الشموع 

 . األسرجة 

 . الفوانيس 

 . القناديل أو املصابيح 

 . عصر أديسون والكهرباء 

 . حاجة اإلنسان إىل اإلضاءة 

 . أنواع اإلضاءة 

 . طريقة ترتيب أعمدة اإلنارة يف الشوارع 

 . إضاءة الشوارع وخدمة اجملتمع 

 . إضاءة احلرمني الشريفني 

 . الدراسة التحليلية لبعض أعمدة اإلنارة العامة 
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 أعمدة اإلنارة وتطورها :الثاني املبحث 

 

 مقدمه

 َأنََّها اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َك

يُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة لَّا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِض

 45آية  ْيٍء َعِليٌم َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َش

 من سورة النور

ملحمة طويلة استمرت خاض  اإلنسانأشار موقع ) منتدى التكنولوجيا الصناعية ( إىل أن 

كوسيلة للتدفئة  النارإذ بدأ يف بادئ األمر باستخدام  ،لعشرات اآلالف من السنني ليقهر الظالم 

وكان ذلك يف العصر  الدهنواإلنارة بعد ذلك ملء األصداف واحلجارة اجملوفة بالنفط أو 

استخدام مصابيح  مصردلت عمليات التنقيب اليت أجريت يف  ؛ قبل امليالد سنة 1222، وقبل احلجري

استعمل اإلنسان ما يعرف مبصابيح الطبق املفتوح ، واستمرت  ، ق.م 4222النفط املذهبة ، وقبل 

 عام .  522عملية التطوير تلك إىل حني استخدام الشموع وذلك قبل امليالد حبوالي 

   النار واإلنسان القديم 

، جملة أرامكو السعودية األلكرتونية ( أن اإلنسان اعتمـد قـدميًا علـى    كر يف موقع ) القافلة ُذ

بــل جاءتــه النـار طوعـًا ، فلـم يبحــث عنهـا عمـدًا      ضـوء الشـمس نهـارًا ، وكــان ظـالم الليـل يؤرقـه إىل أن       

من ترويض وحش  جاءته من حرائق الغابات وصواعق العواصف ، ومتكن اإلنسان القديم يف مرحلة ما

 ، وال يزال خيشاه إىل يومنا هذا.  الذي خشيه كثريًا ، النار املخيف

وتعلـــم اإلنســـان القـــديم فوائـــد النـــار، وكيـــف حيـــتفظ بشـــعلتها، ألغـــراض الضـــوء والـــدفء    

ويقــول علمــاء اآلثــار إن أجــدادنا يف إفريقيــة، قبــل مليــون ونصــف      ،  والطهــي وإبعــاد احليــوان املفــرتس  

وفيمـا بـني   ، الشـجريات اجلافـة الـيت تشـتعل يف الطبيعـة      مليون سنة تقريبًا، اسـتطاعوا أن يسـتغلوا نـار   

شـعلة  اإلحتفـاظ ب ألف سنة قبل عصرنا، متكن إنسان العصر البلستوسيين الباكر، مـن   022ألفًا و 742

، لكنـه مل يكـن بعــد متكـن مـن معرفــة وسـيلة مـن أجــل        النـار حـني حيصـل عليهــا مـن املصـادر الطبيعيــة     

 ، إذا شاء. إشعال النار بنفسه

ألــف ســنة، حــني  62ألــف و 022طــى اإلنســان خطــوة واســعة يف تــاريخ احلضــارة قبــل مــا بــني   وخ

متّكن من اكتشاف طريقة ليشعل بنفسه النـار متـى شـاء، وأينمـا شـاء، فيـنري ليلـه أو يطهـو طعامـه أو          

وصــارت حراســة النــار الدائمــة مهمــة بالغــة األهميــة عنــد اإلنســان       ، يتــدفأ وخييــف احليــوان املفــرتس  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1000_%D9%82.%D9%85.
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وكانــت رفاهيتـه مرهونــة حبصــوله علــى هــذه   ، ألنــه خشــي انطفاءهــا، لصـعوبة إعــادة إشــعاهلا  مالقـدي 

فقـد أمضـت البشـرية مئـات ألـوف      البساطة اليت نعرفها اليـوم  ومل يكن الضوء أمرًا مكتسبًا بهذه ، النار

 الفانوس(.السنني لتصل إىل اكتشاف وسيلة اإلنارة اليت نسميها اليوم: )القنديل * أو املصباح * أو 

  املشاعل 

ــه           ــة آرامكــو ( أن ــل ُذكــر يف موقــع ) جمل ــدأ اإلنســان البــدائي حيمــل عــود حطــب        75قب ألــف ســنة ب

 (4شكل )مشتعاًل معه لينري طريقه، أو كهفه. 

، إذ تعلـم اسـتخدام فتيـل     وفيما بعد اكتشف وسيلًة أحفَظ للنار وأطول عمرًا من مشعل احلطب       

يضـع الشـحم يف جتويـف حجـر طبيعـي      ، وأصبح بعـد ذلـك    يغمسه بشحم احليوان ، من ألياف النبات

، أي انه صار مصـباحًا أطـول    ، إذ كان التجويف قادرًا على احتواء مقدار أكرب من الشحم يعثر عليه

،  ، أو صغريًا حيمله املرء حيثمـا شـاء   عمرًا يف إنارته وكان بعض هذه املصابيح كبريًا غري قابل للنقل

وتعلَّم اإلنسان البدائي فيما بعد أن ينحت احلجر، ليصنع التجويف ،  حجم احلجر اجملوف ووزنهوفق 

 الذي يناسبه ، ورمبا تفنن فيه ليجعله مجياًل . 

               

 ( أشكال وأنواع مشاعل احلطب 4شكل رقم ) 

 http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408 املصدر

   مصباح الزيت 

وهــو النصــري الــدائم  ، املصــباح هــو واحــد مــن أقــدم املبتكــرات إن مل يكــن أقــدمها علــى اإلطــالق 

لُشلَّت حركة البشر ما بني الغروب والفجر، وحلـذفنا   فبدونه لإلنسان يف مواجهة ظالم الليل املوحش

،  فقد اختذ أشكااًل عديدة على مـر التـاريخ   ، من تاريخ اإلنسانية كل ما أجنزته يف لياليها على ضوئه

، وأيـًا كـان    ، ولكن أيًا كانت املواد املصنوع منها، من احلجـر إىل الزجـاج   وال يزال يتطور يومًا بعد يوم

وقوده من احلطب والزيت إىل الكهرباء، فإن مهمته تبقى واحدة هي تبديد الظـالم يف حميطـه تيسـريًا    

ومـع مالزمتـه لإلنسـان يف     ، اس البشـر يف وحشـة الظـالم املقلـق واملخيـف     للحركة واحلياة والعمل وإين

 رأى هذا اإلنسان وجود رفيقه حتصيل حاصل، ال يفكر فيه إال عندما يفتقده. حياته ألوف السنني

http://www.google.com.sa/imgres?hl=ar&biw=1024&bih=521&gbv=2&tbm=isch&tbnid=P1i-x212Y_OOGM:&imgrefurl=http://www.1scout.net/topics.php?topicatid=3&topicid=62&docid=tNTXJ-FPbt7tYM&imgurl=http://www.1scout.net/img/07571119509.jpg&w=400&h=400&ei=jfxhT7OmE8XMtAb4qOyzBQ&zoom=1
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ألــف ســنة، صــار الشــحم والزيــت الوقــود   02قبــل  أنــه بكــر يف موقــع ) جملــة أرامكــو الســعودية (  وُذ      

، وبـدء صـنعه علـى نطـاق واسـع يف احلضـارات القدميـة، ال سـيما          وعند ظهور الفخار ، حاملعتاد للمصبا

يف مصر والعراق وسورية، صار الوعاء قطعة فنية يتبارى احلرفيون يف صنعها وجتميلـها، وأخـذ امللـوك    

ر ويعثــ ، واألثريــاء يقتنــون منهــا مــا زوَّقــه الفنــانون بالــذهب والربونــز وغــري ذلــك مــن وســائل التزويــق    

، مصـنوعة مـن فّخـار أو     البحاثة واملنقبون يف مصر كل يوم على مناذج ال حتصى مـن مصـابيح الزيـت   

ولعل أشـهر التحـف   ،  ومنها ما يتخذ شكل حيوان أو طائر أو شكاًل هندسيًا ، معدن أو منحوتة يف حجر

ة اللـوتس، وقـد   املنحـوت يف شـكل زهـر    اليت عثـر عليهـا يف هـذا اجملـال مصـباح املرمـر الثالثـي األحـواض        

عنـد إشـعال الفتيـل املغمـس يف زيـت هـذا       ، و قبل املـيالد(   4405ُوجد يف مدفن الفرعون توت عنخ آمون )

    ، كان يبث عرب املرمر الشفاف ضوءًا غامض األشكال يف املكان.   املصباح

 

لكــن الــدور  ،  املشــتعلةوقــد أضــاف املصــريون امللــح إىل زيــت اإلنــارة ملنــع انبعــاث الــدخان مــن النــار              

، إذ إن صــنعة املصــابيح كانــت مــن أكثــر املهــن    االقتصــادي الــذي لعبــه املصــباح مل يكــن قليــل الشــأن  

وكــان أمــرًا حمســومًا أن  ، ، حلاجــة النــاس املاســة إليهــا، مــن أدنــى طبقــات اجملتمــع إىل أعالهــا    ازدهــارًا

  . تكون هلذه الصنعة مكانتها يف االقتصاد القديم

، لكنـه كـان بـدائيًا منحوتـًا يف حجـر،       وظهر مصباح الزيت يف مصر أواًل قبـل حنـو سـتة آالف عـام            

، أمـا   شـحم احليـوان  أو وكان الفراعنة األوائل يسـتخدمون فيـه زيـت الزيتـون أو زيـت اخَلـرَوع أو الـودك       

 الفتيل فكان من الكّتان. 

عونيـة، ومـن أدوات هـذا التفـوق، ألنهـا كانـت       وكانت اإلنارة لـياًل مـن أسـباب تفـوق احلضـارة الفر            

لكن هـذه اإلنـارة كانـت كـذلك مـن مظـاهر االحتفـال         تتيح مواصلة العمل لياًل، يف املشاريع الكربى

ويصــف هريودوتــس يف القســم الثــاني مــن: التــواريخ، ليلــة مــنرية يف مصــر القدميــة،  ،  باألعيــاد واملواســم

زيتـًا ممّلحـًا، فيمـا يطفـو الفتيـل فـوق الزيـت، مشـتعاًل كـل          فيقول: اآلن كل املصابيح مضاءة، مليئـة  

 الليل، يف هذا املهرجان املسّمى: ِلخنوكايا )أي مهرجان إنارة املصابيح(.

أو أمــا مصــباح الزيــت يف وادي الرافــدين، فظهــر مصــنوعًا مــن صــدف حبــري، ُيوضــع فيــه الزيــت                  

ار أحـدث ثـورة يف صـنع املصـباح، إذ صـار الصـانع       وكـان ظهـور الفخّـ   الشحم، مع فتيـل ُيشـعل لإلنـارة ،     

 . يتحكَّم يف حجمه ويتفّنن يف شكله، وكان الفتيل من كّتان

وأخذ زيت الزيتون ينتشر يف اسـتعمال احلضـارات املختلفـة يف مشـرق البحـر املتوسـط  وكـان        

فــة ويف مفضــاًل ، ومل ميــض وقــت طويــل حتــى أخــذ صــناع املصــابيح يضــيفون علــى رأس الفخــارة اجملو    

ــل، وتبقــى            ــل، مــن أجــل أن ينحصــر احــرتاق الزيــت يف طــرف الفتي ــه الفتي مقــدمها صــنبورًا، خيــرج من

وكـان مـن فائـدة الصــنبور    ،  صـفحة الزيـت خمبـأة مـن اللـهب، فيـدوم الضـوء مــدة أطـول ويـوفَّر الزيـت          
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ع قبـل املـيالد،   أيضًا أنه ثّبت الفتيل عند خمرجه. وكان هذا التطور يتسارع يف القرنني الثامن والسـاب 

 . يف بالد الرافدين ووادي النيل

ملبات ما قبل 

 التاريخ

 

 
 ( ملبات ما قبل التاريخ ويف العصور القدمية والعصر اليوناني0شكل رقم )

 http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408 املصدر

وقـــد ،  ويتفننـــون يف صـــنعهأمــا اليونـــانيون فأخـــذوا يطـــورون هـــم اآلخـــرون املصـــباح املشـــرقي،  

يف الطرف املقابل للصنبور ثم استخدموا الزجاج يف صنعه، فتجنبوا بـذلك رشـح    أضافوا إليه مقبضًا

،  ولوَّنــوا املصــباح الزجــاجي باألســود واألخضــر القــا  ،  الزيــت الــذي كــان حيــدث مــن مصــباح الفّخــار 

يف القــرن الرابــع قبــل املــيالد، حــني كانــت     رت املصــابيح اليونانيــة يف إيطاليــا وقــد انتشــ  وألــوان أخــرى 

ــوئها األوىل  ــل نشـ ــا يف مراحـ ــارة رومـ ــوم( ، حضـ ــاج )يف تـــونس اليـ ــان يف    وكانـــت قرطـ ــبقت الرومـ قـــد سـ

يف القــرنني اخلــامس والرابــع قبــل املــيالد، حســبما أثبتــت آثــار باقيــة مــن      اســتخدامها مصــابيح الزيــت 

 (0شكل ) حضارتها اليت ازدهرت يف تلك احلقبة.

، ألنهـم   وكان اجلنود يباتون ليلهم وراء األبواب املوصدة،  تكن روما القدمية تنري شوارعهامل 

ومل يكن يطوف يف الليل إال األغنيـاء    ، كانوا خيشون أن يتعرضوا لسوء يف الظالم وهم غري مبصرين

يف رومـا   يف الليـل  ومل تعتمـد إنـارة الشـوارع   ،  الذين كانوا ميلكون عبيدًا، ينريون هلم الطريق باملشاعل

 عندئذ أخذ أمن الشوارع يف الليل يتحسن.،  إال يف القرن امليالدي الرابع

فمنهم مـن كـان يصـنعه يف    ،  وأتاح استخدام الفّخار والزجاج لصانعي املصباح أن يشكلوا فيه

وكــانوا يصــنعون مــا يناســب الطقــوس الدينيــة، أو مــا يلــيب    ،  شــكل خــوذة أو رأس آدمــي أو رأس حيــوان 

رغبــات امللــوك واألثريــاء وأصــحاب النفــوذ الــذين يوصــون بصــنع مصــابيح خاصــة هلــم حتمــل رمــزًا مــن   
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وبذلك راوحت املصابيح اليت عثر عليهـا املنّقبـون عـن اآلثـار، بـني      ، رموزهم، أو دمغة تدل على صاحبها

حفظــت لنــا  ، وأمثــن التحــف اخلالــدة الــيت    أبســط املصــابيح الــيت كانــت تــنري بيــوت النــاس العــاديني    

ــا اســم مالكهــا حمفــورًا يف           عبقريــة فنــان جمهــول مــن عصــر انقضــى ، وعلــى بعــض املصــابيح، بقــي لن

وكانــت أمســاء الصــّناع   ، ، أو حتــى اســم الصــانع نفســه    أســفلها، أو اســم اإلدارة الــيت ملكــت املصــابيح    

 احملفورة هذه من أوائل األمساء التجارية اليت شهدها تاريخ البشر، فيما نعرف.

يف سـبيل اإلنـارة ، وكانـت      ما بعد أخذ صناع املصباح يصنعون أيضًا قواعد لنصب الشـمع وفي

لكن صنبورها الذي تثّبت فيه الشمعة كان ال بد من أن يكـون يف   القواعد مستوحاة من مصباح الزيت

 فيما بقي املقبض عند الطرف بالطبع. وسط القاعدة ال يف طرفها

كثر الصّناع يف املصباح الواحـد، عـدد الصـنابري والفتائـل، أو     ويف إحدى مراحل تطور اإلنارة، أ

عدد ركائز الشمع، وزاد بعض الصـّناع علـى املصـباح مـرآة أو أكثـر، ألجـل أن يزيـد النـور املعكـوس قـوة           

 اإلنارة، أو تركيزها على زاوية معينة، يريدون توجيه الضوء إليها.

   الشموع 

هي وسيلة لألنارة قدمية جدا مل تفقد أهميتها مع  الشمعة ورد يف موقع )ويكبيديا احلرة( أن      

فعند أشعال اخليط  طينق مير يف وسطه خيط الشمع مرور الزمن، وهي عبارة عن عمود من

وتستمر النار مشتعلة دون أتالف اخليط وبذلك تشع ، بإذابة الشمع من حول اخليط  النار تأخذ

 .النار يف إضاءة ما حوهلا

بأشكال  الشمعدان حامالت للشموع تسمىواستخدمت الشموع لعصور طويلة لإلنارة حيث هناك       

 .ذو قيمة فنية الذهب أو من الفضة أو من الكرستالبعضها من ، خمتلفة 

ق وأشكال وألوان خمتلفة حيث يضاف للشمع يف بعض األحيان مواد معطرة وتصنع الشموع بطر       

 (4شكل ).تضفي على ما حوهلا برائحة طيبة عند ذوبان الشمع

 

 

الشموع وسيلة إضاءة يف وقودها الشحم 

 وغريه من مقومات الصناعة يف هذا العصر

 

 

 ( مشعة مضيئه4شكل رقم )

 املصدر موقع )ويكبيديا احلرة(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
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جرت  بعض العادات املتوارثة على إيقاد الشموع يف مناسبات عديدة ، فهي توقد يف الكنائس        

وأعياد امليالد  واألعراس وكذلك توقد يف مناسبات الزواج واألضرحة الكنائس يف واألضرحة

 .واجللسات الرومانسية واحلميمة

عد ويف موقع ) شبكة اإلمام الرضا ( ذكر أن الشموع تعين نوع من الرتف .. هكذا كان ُي       

ى تقدميه أو محله يف املواكب عتياد الناس علنه، وإلرتفاع مث؛ إل استخدام الشمع يف اإلضاءة قدميًا

وكان يباع بالوزن، واشتهرت إصبهان بإنتاجه، وكانت حتمل يف مجلة خراجها  ، حتفاالتواإل

 .السنوي إىل السلطان ألف رطل منه

 

كانت الشموع ُتصنع حسب حاجة املشرتين طواًل وضخامة ووزنًا، كما تنوعت أنواعها 

استخدمها  ، وقد وكانت قبل اإلسالم ترافق املواكب الكَنسية أو ُتهدى للمعابد،  ىوتلّونت بألوان شّت

فكان ُيمشى بني أيديهم بالشموع ، بعض ملوك احلرية يف موكبه كما استخدمها احلّكام األمويون 

 (سم( ويتجاوز وزنها )ستة أرطال72ـ  62الطوال اليت قد يصل طول الواحدة منها ثالثة أشبار )قرابة 

مثل الشمع الذي كان ُيمشى فيه بني يَدي يزيد بن عبد امللك. ويذكرون أن الوليد بن يزيد اختذ 

 الشموع الغالظ املنوية )اليت يبلغ وزنها الرطلني(.

    

جتمعها جمموعة يف إطار واحد أو اثنني أو ثالثة والقناديل ، كان للشموع أنوار كاملصابيح          

  .، وميكن يف هذه احلالة تعليقها يف املعابد وغرف القصور شواك أو بركائزوتثّبت الشموع فيها بأ

أما الشموع احملمولة فكانت حتتاج إىل الشَّمِعدان اليت متتّد من الوعاء الصغري الذي حيمل       

مشعة واحدة إىل الشّمعدان ذو الفروع املتعددة، وكان الشمعدان يصنع من احلديد والنحاس 

 . والذهب والفضة، كما أنها كانت تصنع من اخلزفوالربونز 

، فكانت جمالس اخللفاء والكرباء والطبقة امليسورة  وأن اإلضاءة بالشموع مل تكن بعد قد شاعت        

 . ، ألنه يكلف أضعاف األسرجة وليالي املساجد الكبرية هي اليت تضاء بالشموع منذ العصر األموي

         

الشمع انتشر وزاد يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي من املشرق إىل األندلس، بعد أن أن استخدام        

فكان الرشيد يطلب ِمن حاجبه أن يستكثر من ،  كثرت وتنوعت صناعته منذ أواخر القرن الثاني

وكان األفضل اجلمالي يعقد جملس َسَمره على ،  الشموع إذا انتظم جملس السََّمر يف قصره ببغداد

وحممد بن حممد بن نصر يف غرناطة كان السمر واجملالسة عنده  ، والشموع تزهر بني يديهالنيل 

وجند يف ما بقي من أخبار نفقات اخللفاء واملساجد علي الشموع زهيدة إذا قيست ،  يف كنف الشموع

صور وكان مشهورًا باإلسراف الشديد وبناء الق ،مبقدار ثرواتهم وما ينفقون، فقد ُذكر أن املتوكل 

بلغ جمموع ما أنفقه على الشموع يف السنة مائيت ألف درهم، يف حني كان مثن الشمع ، الكثرية 

 تة دنانري وثلثي الدينار سنويًا.زمن املعتضد س-لألسرجة -والزيت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B3
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وكان شهر رمضان مومسًا عظيمًا فيه؛ لكثرة ما ُيشرتى وُيكرتى من الشموع املوكبية اليت َتِزن     

الواحدة منها عشرة أرطال فما دونها من املزّهرات العجيبة الزّي املليحة الصنعة، ومن الشمع الذي 

وق الشّماعني يف ومثله س ، ُيحمل على الِعجل ويبلغ وزن الواحدة منها عشرة أرطال وما فوق ذلك

 .الرباط، وسوق الشّماعني يف بغداد

 

كانت األسواق تؤمر بإيقاد الشموع يف االحتفاالت السلطانية؛ فقد أمر احلاكم الناس بالَوقيد    

هـ فتزايدوا فيه يف الشوارع واألزقة، وُزّينت األسواق والقياسر بأنواع الزينة، وأوقدوا الشموع 421سنة 

س باالستكثار منها وبكنس الكبرية طول الليل، وكثر وقود املصابيح يف الشوارع والطرقات، وأمر النا

 .الطرقات وحفر املوارد وتنظيفها

     

الشــموع املكلفــة كانــت ثالثــة  ورد يف موقــع )موقــع كنانــة أون اليــن شــبكة املعرفــة اجملتمعيــة ( أن   

 :أنواع

 مشوع الشمع العادي الضخمة -أ

وكانــت توضــع يف املســاجد  ، ســم، وصــغريها يعــرف باملنويــة 52ـ     42الــيت يصــل قطرهــا إىل مــا بــني       

 ، وتسـمى باجمللسـية   ، وتزيد يف الطول على قامـة اإلنسـان، ويف الـوزن علـى قنطـار      على جانيب احملاريب

وقــد أمــر  .وقــد توضــع يف امليــادين العامــة أو ُتجــّر علــى العجــل يف االحتفــاالت الكــربى كليــالي الوقــود  

ــه ســتون مشعــة وزن كــل منهــا ُســدس قن       طــار مصــري. وقــد أهــدى الســلطان    احلــاكم مــرة فُســبكت ل

م هديــة مــن اللؤلــؤ والصــيين واألثــواب   4245هـــ/118الســلجوقي طغــرل بــك إىل امرباطــور الــروم ســنة   

 4522والسـلطان قـالوون أشـعل أكثـر مـن       .وغريها وفيها مائه قطعة أنـوار فضـة بشـمع مـوكيب كبـار     

د مــن الشــام أمــر أهــل   وابنــه خليــل حــني عــا  ، مشعــة مركبيــة فرحــًا بقتــل خصــمه أمحــد بــن هوالكــو    

 .األسواق باخلروج الستقباله ويف يد كل منهم مشعة موكبية

 .الشموع الكافورية وهي غالية الثمن بسبب مزجها بالكافور ورائحته الزكية -ب

الشموع العنربية وهي املمزوجة مبادة العنـرب، وقـد رأى ناصـر خسـرو واحـدة ضـخمة منهـا، وقـال:         -ج 

عــة ضــخمة يبلــغ ارتفاعهــا حنــوًا مــن ســبعة أذرع يصــل ُســمكها إىل ثالثــة      ورأيــُت يف قبــة الصــخرة مش »

أشــبار، أشــد بياضــًا مــن الكــافور خملوطــة بــالعنرب، متــأل املكــان برائحــة العنــرب الفــواح عنــدما تضــاء.         

 .  ويقولون إن سلطان مصر بعث هذه الشمعة مع ما اعتاد إرساله كل عام من الشموع الكثرية النادرة

 

 األسرجة 

العــامل كانــت هــي الشــائعة يف ُذكــر يف موقــع ) شــبكة اإلمــام الرضــا عليــه الســالم ( بــأن األســرجة         

وزيــت الزيتــون متــوفر يف أحنــاء اململكــة    ، مــن وعــاء فيــه زيــت ولــه فتيــل   وهــي ليســت أكثــر  اإلســالمّي

لبيـوت كمـا   وكـان السـراج يف أول األمـر يسـتعمل ل     ، األنـدلس وإفريقيـة والشـام وفـارس     اإلسـالمية يف 
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وقـد روي عـن الرسـول األعظـم صـّلى اهلل       ، للمساجد األوىل ويف القصور كما لدى الطبقات املتواضعة

ِســقاءه، وخيّمــر إنــاءه، وُيطفــئ  عليــه وآلــه أنــه كــان يوصــي إذا أراد أحــٌد الرقــاَد أن يغلــق بابــه، وُيــوكئ 

م مسـجد الرسـول يف ةسـة مـن     صاحب وقف الدارى يف اخلليـل( َقـدِ  (أن متيمًا الدارمي   كما .سراجه

 . بالقناديل والزيت وكانت قبُل ُتضاء بسعف النخيل غلمانه فأسرج مسجده

: اخللفـاء والعامـة، وكـان الفـرق فقـط يف نـوع السـراج مـن          لإلضـاءة  وتسـاوى يف اسـتخدام السـراج         

 .اليت تقع عليهاخلزف أو خالئط النحاس، ويف الكرب والصغر، ويف الزخرفة  الطني أو الزجاج أو

 

وكـان   ، وقد استخدم يف العهد األموي والعباسـي علـى السـواء حّتـى العهـد الفـاطمي واململـوكي              

خــوَف  املنصــور يقــرأ عليــه رســائل الدولــة وهــو ســاهر وقــد خيــرج يف الفجــر وبــني يديــه خــادم مبصــباح     

حـني يسـتأجرها يف الليـل    ، كما كان اجلاحظ يقرأ على السراج يف دكاكني الوراقني  العدوان عليه

القـرن الرابـع " وكنـت أرجـع بالليـل       وابن سينا يقول عن حياته األوىل يف خبارى أواخر ، لقراءة الكتب

وقرطبـة   وكانـت تنـار بـه دمشـق وبغـداد      ،والكتابـة"  إىل داري وأضـع السـراج بـني يـدّي وأشـتغل بـالقراءة      

أن العصـر العباسـي أتـى     غـري  وخبـارى ومسرقنـد  ، كما تنار به بيوت القدس وشرياز وَهَمدان  والقريوان

بعضـها فـوق بعـض وجعـل هلـا ثـالث        ، فثمـة َمـن ضـّم بـالطني ثالثـة أسـرجة       يف األسـرجة بـبعض الِبـدع   

أصدقاؤه على إسرافه يف اقتناء تلك املنارة وكان  ذباالت تتقد معًا، كالذي فعله مّحاد الراوية فالمه

وقــد ،  واملؤسســات الدينيــة مــن مــدارس وزوايــا ودور حــديث  الســلطان هــو الــذي يتكفــل بإضــاءة املســاجد 

وتــألألت األنــوار يف   .هـــ أول مــن أنَفــَط وأســَرَج بــني املــأزمني يف طريــق عرفــة    042ُذكــر أن املعتصــم ســنة  

احلرم املكي واملسـجد النبـوي خيفـَة أن يعـدو اللصـوص علـى املعتمـرين، فهـي َمْطـَردة للشـيطان وَمَذّبـة            

 . لى اللصوصللهواّم وُمِدّلة ع

أسرجة تعمل بالقاز قبل 

استحداث الكهرباء   

استخدامها يف عصر صدر اإلسالم 

 ويف احلرم املكي واملدني .

 
 (أسرجة قدميه1شكل رقم )

 http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408املصدر  
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يقـول )ناصـر   ،  مـواطن الشـبهات  أما شوارع املدن وأزقتها فكان أهلها ُيلَزمون بإضاءتها وخباصة يف        

 ، ألن نور الشمس ال خسرو( إنه رأى مبصر أسواقًا وأزقة ضيقة تظل فيها القناديل مشتعلة بشكل دائم

ُذكــر يف املوقــع )شــبكة اإلمــام الرضــا عليــه  و ، يصــل أبــدا إليهــا، وهــي أزقــة ال ينقطــع ســري النــاس إليهــا 

كثرتهـا أن جلسـت    يف الليـل باملصـابيح الـيت بلـغ مـن     أن شوارع يف شرقّي قرطبة كانت ُمنـارة   السالم (

وكـان   النـاس ثالثـة فراسـخ    النسوة يكتنب املصاحف باخلط الكويف... ومتتـد األسـرجة ليستضـيء بهـا    

 (1شكل ).بإضاءتها لياًل أصحاب املراكب يلزمون

  

 الفوانيس 

وهـو  ،  الّشعبّية األصلية يف مصـر أحد املظاهر  ُذكر يف موقع )ويكبيديا احلرة( بأن فانوس رمضان       

حّتى أن الـبعض قـام بدراسـة    ، أيضا واحد من الفنون الفلكلورية اّليت نالت اهتمام الفّنانني والّدارسني 

أكادميّية لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الّصوم ثّم حتويله إىل قطعـة مجيلـة مـن الـّديكور العربـي يف      

قـد نوقشـت أكثـر مـن رسـالة للماجسـتري والـّدكتوراه عـن تـاريخ          و الكثري من البيوت املصرّية احلديثة

 (5شكل ).الفانوس اّلذي ظّل عرب العصور أحد مظاهر رمضان وجزءا ال يتجزأ من احتفاالته ولياليه

الفوانيس استخدمت يف 

االحتفاالت الفاطمية واأليوبية 

وغريها من الدول اإلسالمية 

القدمية إلحياء ذكرى املولد 

 الشريفالنبوي 

  

 ( فانوس إضاءة يف عصر اإلسالم احلديث5شكل رقم )

http://www.google.com.sa/search?q 

 ، استخدم الفانوس يف صدر اإلسالم يف اإلضاءة لياًل للذهاب إىل املساجد وزيارة األصدقاء واألقارب    

، ويف بعـض اللغـات السـامية يقـال      أما كلمة الفـانوس فهـي إغريقيـة تشـري إىل إحـدى وسـائل اإلضـاءة       

املعـين األصـلي للفـانوس هـو "النمـام" ويرجـع صـاحب القـاموس تسـميته بهـذا           و  'فناس'للفانوس فيها 

 .أنه يظهر حامله وسط الظالم  االسم إىل

 أصل الفانوس  

أحــد هــذه القصــص أن اخلليفــة الفــاطمي كــان ،  أصــل الفــانوسهنــاك العديــد مــن القصــص عــن       

، وكـان األطفـال خيرجـون معـه ليضـيؤوا       خيرج إىل الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هـالل شـهر رمضـان   

كان كل طفل حيمل فانوسه ويقوم األطفـال معـًا بغنـاء بعـض األغـاني اجلميلـة تعـبريًا        ،  له الطريق

 .عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان

http://www.google.com.sa/search?q
http://www.google.com.sa/search?q
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هناك قصة أخـرى عـن أحـد اخللفـاء الفـاطميني أنـه أراد أن يضـئ شـوارع القـاهرة طـوال ليـالي شـهر                 

،  ، فـأمر كـل شـيوخ املسـاجد بتعليـق فـوانيس يـتم إضـاءتها عـن طريـق مشـوع توضـع بداخلـها              رمضـان 

ان وتروى قصة ثالثة أنه خالل العصر الفاطمي مل يكن ُيسـمح للنسـاء بـرتك بيـوتهن إال يف شـهر رمضـ      

بهـذا الشـكل    وكان يسبقهن غالم حيمل فانوسًا لتنبيه الرجال بوجود سـيدة يف الطريـق لكـي يبتعـدوا    

وبعـد أن أصـبح للسـيدات حريـة      ، كانت النساء تستمتعن باخلروج وفى نفس الوقت ال يراهن الرجـال 

ون يف ظل الناس متمسكني بتقليد الفانوس حيث حيمل األطفال الفـوانيس وميشـ   اخلروج يف أي وقت

 . الشوارع ويغنون

لقـد انتقـل هـذا     ، أيًا كان أصل الفانوس، يظل الفانوس رمز خاص بشهر رمضان خاصًة يف مصر       

التقليد من جيل إىل جيل ويقوم األطفال اآلن حبمل الفوانيس يف شهر رمضـان واخلـروج إىل الشـوارع    

أ كل طفل يف التطلع لشـراء فانوسـه،   قبل رمضان ببضعة أيام، يبد ، وهم يغنون ويؤرجحون الفوانيس

كما أن كـثري مـن النـاس أصـبحوا يعلقـون فـوانيس كـبرية ملونـة يف الشـوارع وأمـام البيـوت والشـقق             

 . وحتى على الشجر

وذلــك يــوم دخــول املعــز لــدين اهلل الفــاطمي مدينــة     ،  أول مــن عــرف فــانوس رمضــان هــم املصــريني       

وخـرج املصـريون   ،  هجريـة  458يف يوم اخلامس من رمضان عـام  وكان ذلك ، القاهرة قادما من الغرب 

يف موكب كبري جدا اشرتك فيه الرجال والنساء واألطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحيـة  

وكـانوا حيملـون املشـاعل والفـوانيس امللونـة واملزينـة وذلـك         ،اجليزة للرتحيب باملعز الذي وصـل لـيال   

لتصــبح عــادة  ، وهكــذا بقيــت الفــوانيس تضــئ الشــوارع حتــى آخــر شــهر رمضــان   ،إلضــاءة الطريــق إليــه 

وانتقلـت فكـرة    ،  ويتحول الفانوس رمزا للفرحـة وتقليـدا حمببـا يف شـهر رمضـان      ،يلتزم بها كل سنة 

الفــانوس املصــري إىل أغلــب الــدول العربيــة وأصــبح جــزء مــن تقاليــد شــهر رمضــان الســيما يف دمشــق       

 . هاوحلب والقدس وغزة وغري

 صناعة الفانوس

صناعة الفوانيس صناعة مومسية، ولكنها مسـتمرة طـوال   ُذكر يف موقع ) ويكيبديا احلرة ( بأن          

العام حيث يتفنن صناعها يف ابتكار أشكال ومناذج خمتلفة، وختزينهـا ليـتم عرضـها للبيـع يف رمضـان      

صرية من أهم املدن اإلسالمية اليت تزدهر وتعد مدينة القاهرة امل،  الذي يعد موسم رواج هذه الصناعة

 ،  والغورية ،  وهناك مناطق معينة مثل منطقة حتت الربع القريبة من حي األزهر،  فيها هذه الصناعة

 .ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب من أهم املناطق اليت ختصصت يف صناعة الفوانيس

الصناعة وكذلك أشهر العائالت الـيت تتوارثهـا   وفى جولة يف منطقة حتت الربع جتد أشهـر ورش      

وتعترب الفوانيس املصرية عمرها طويـل، وقـد شـهدت هـذه الصـناعة تطـورًا كـبريًا يف        ،  جيالً بعد جيل

، فبعـــد أن كـــان الفـــانوس عبـــارة عــن علبـــة مـــن الصـــفيح توضـــع بداخلـــها مشعـــة،     اآلونــة األخـــرية 

ثـم   ، الـيت جتعـل الشـمعة تسـتمر يف االشـتعال      تركيب الزجاج مـع الصـفيح مـع عمـل بعـض الفتحـات      
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وكـان  ،  بدأت مرحلة أخرى   فيها تشـكيل الصـفيح وتلـوين الزجـاج ووضـع بعـض النقـوش واألشـكال        

ذلـك يـتم يـدويًا وتســتخدم فيـه املخلفـات الزجاجيــة واملعدنيـة، وكـان األمــر حيتـاج إىل مهـارة خاصــة          

 .ويستغرق وقتا طويال

قدة من ناحية تصميمها مثل الفانوس املعروف "بالربملان "والذي وتوجد بعض الفوانيس املع 

مسى بذلك نسـبة إىل فـانوس مشـابه كـان معلقـا يف قاعـة الربملـان املصـري يف الثالثينـات مـن القـرن            

وكذلك الفانوس املسـمى "فـاروق" والـذي حيمـل اسـم ملـك مصـر السـابق والـذي كـان قـد            ،  املاضي

فانوس من هـذا النـوع    522، و  شراء ما يزيد على  كي بيوم ميالدهصمم خصيصًا الحتفال القصر املل

 .يومها لتزيني القصر امللكي

وقد ظلت صناعة الفانوس تتطور عرب األزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائى الذي يعتمـد يف  

ومل يقــف التطــور عنــد هــذا احلــد بــل غــزت الصــني  ،  إضــائته علــى البطاريــة واللمبــة بــدال مــن الشــمعة 

مصر ودول العامل اإلسالمي بصناعة الفانوس الصينى الذي يضيء ويـتكلم ويتحـرك بـل حتـول األمـر      

 عديدة وخمتلفة لشكل الفانوس .إىل ظهور أشكال 

 

 )القناديل )أو املصابيح 

كانـت خطـوة متقدمـة علـى     ُذكر يف موقع ) شبكة اإلمام الرضا عليه السـالم ( بـأن القناديـل    

السـراج ثـّم تعليقـه إن شـاء حاملـه       فتيلـة السراج وهـي ببسـاطة طريقـة إلضـافة الزجـاج الشـفاف حـول        

  بَدَل إثباته الدائم على قاعدة.

للنــاس بســبب تكاليفهــا،   مســتخدمة بكثــرة وقــد كانــت القناديــل معروفــة، ولكنهــا مل تصــبح    

، وُوِضــعت علــى  واملوســرين يف ُســراهم لــياًل بالشــوارع للكــرباء فاختصــت بهــا دور العبــادة، كمــا ُحملــت

املأمون هو الذي أمر باالستكثار من املصابيح يف املساجد وكلف كاتبه أمحـد   ويذكرون أن ،  أبوابهم

 إن يف ذلك أمنًا للسابلة، وإضاءةذلك إىل مجيع عمال الدولة فكتب: )القاسم اللبان ب بن يوسف بن

خبــارى أن الفضــل بــن حييــى     كمــا يــذكر الرتشــحي يف تــاريخ    ( الريــبللمتهجــدين ونفيــًا ملضــاّن   

، واهــتم )ابـــن   الربمكــي قــد ســـبق املــأمون وكـــان أول مــن أمـــر بزيــادة القناديـــل يف املســاجد يف إمارتـــه      

، فعّلـق بسـقفه السالسـل النحاسـية املفرغـة       مسجده الضخم يف القطائع أن يضـيئه  طولون( حني بنى

، ولعـب الـرتف يف مادتهـا كمـا لعـب الفـن        تطورت وتوسعت صناعة القناديـل والقناديل احملكمة وهكذا 

، وأخـذت زينتهـا    الزجـاج وأركـان بعضـها مـن الفضـة وبعـض مـن الـذهب         يف تزيينها، فصار بعضها مـن 

وجعلت سالسلها اليت ُتعّلق بها من خمتلف املعادن مبا فيها الفضـة والـذهب،     من الزخارف والتكفيت،

وذكر هذا الرحالـة عـن قبـة    .  «... دن الكربى أسواق خاصة، كسوق )القناديل مبصر(وقامت هلا يف امل

واهبه هلـذا   تنتشر القناديل الفضية يف فضاء القبة، وحيمل كل قنديل اسم»الصخرة يف القدس أنه: 

ولقــد حســبت  ، وقــد رأيــت مــن بــني تلــك القناديــل قنــدياًل حيمــل اســم ســلطان مصــر   ،  املقــام القدســي
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موّزعـة يف ثنايـا القبـة، ويعلــو     فضـية املوجـودة يف هـذا املكـان فوجــدتها ألـف رطـل مـن الفضـة        الكميـة ال 

اشـتعااًل وتلقــي علـى القبـة مزيـدًا مــن      الصـخرة قنـديل فضـي معّلـق ينحــدر مـن سالسـل فضـية تزيــده       

 اهليبة واجلالل.

أن احلاكم بأمر اهلل اشرتى مسجد عمرو بن العاص من أحفـاده   » :ً أيضا يف املوقع ويذكر« 

وأضاف إليه زيادات مجيلة وعجيبة، وأمر أن ُيزّين املسجد بقناديل فضية. وقد رأيـت بعضـها ـ وهـي ذات     

العاديـة،   زاوية آية يف الروعة واهلندسة، وُيكتفى بإضـاءة جـزء مـن تلـك القناديـل يف األّيـام       سّت عشرة ـ 

حبـر مــن   ( مصـباح ، فيسـبح اجلـامع يف   722ألعيـاد ُأضـيئت مجيـع تلـك املصـابيح )وهـي       فـإذا كانـت ا  

وزنـه مائـة رطـل،     النور. ويقولون إن زنة تلك املصابيح ةسة وعشرون قنطارًا من الفضة، كـل قنطـار  

القناديـل إىل املسـجد مل يتسـع     درهمًا فضيًا. يقولون إنهم حني حاولوا إدخال هـذه  411وكل رطل زنة 

 البـاب  األبـواب توسـيعًا للمصـابيح ثـّم أعـادوا      أي باب من أبواب املسجد لِعَظمها، حّتى هـدموا أحـد   هلا

وكان من رسوم الشام إبقـاء القناديـل يف مسـاجدهم     » م4240هـ/124كان ذلك سنة «إىل مكانه األول

ســجد الصــخرة وامل وقــد نهــب الصــليبيون قناديــل قبــة ، بالسالســل مثــل مكــة علــى الــدوام يعلقونهــا

 .األقصى وباعوها ِكَسر فضة

م( الكــثري مــن القناديــل املعلقــة يف الكعبــة ُتوقــد  4471هـــ/ 572وقــد رأى ابــن ُجــَبري )حــوالي ســنة

ــة،  وبعضــها يف أعلــى املنــارات    ويعــد صــاحب االستبصــار منهــا يف املســجد النبــوي     (  6، شــكل ) كــل ليل

 161قنـديل و   4522القـدس يف املسـجد األقصـى    قنـدياًل كمـا عـّد القـزويين بعـد حتريـر        081باملدينـة  

 وكانــت سالســل القناديــل تعلــق يف الســقوف لكــل قنــديل ثــالث سالســل إىل   ،  قنــدياًل يف قبــة الصــخرة 

 ةسني أو أكثر. 

ويذكر ابن الفقيه أنه أحصـى سالسـل مصـابيح اجلـامع بدمشـق فكانـت سـتمائة سلسـلة مـن          

، فــإذا كــانوا قــد مجعــوا بعــض    العهــد اإلســالميكــثريًا يف وقــد تطــورت صــناعة القناديــل ،  الــذهب

إمكان مجع القناديل أوسع بسـبب مـا ميسـكها مـن املعـادن، وألنهـا علـى         األسرجة إىل بعضها فقد كان

 األغلب ثابتة معلقة. وبهذا الشكل ظهرت صناعة التنـانري، والثريـات الـيت جتمـع عشـرات املصـابيح يف      

 . جمموعة واحدة

 

 

يف القرن مصابيح إنارة الكعبة 

 احلادي عشر 

 
 هـ 4471( قناديل احلرم املكي عام 6شكل رقم )

 http://forum.sedty.com/t367983.htmlاملصدر: 

 قناديل الكعبة
قناديل 

 الكعبة

http://forum.sedty.com/t367983.html
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ملسـجد عمـرو   ، هــ  124وكانت املصابيح اليت ذكـر ناصـر خسـرو أن احلـاكم بـأمر اهلل أهـداها سـنة             

 402عشـر منـاطق يف كـل منطقـة      وذكـر أنـه كـان فيـه    ،  تنّورًا كبريًا فيه مائة ألف درهـم مـن الفضـة   

، تقـرب عـدة ذلـك مـن ثالمثائـة       بزاقـات  كـل واحـدة عشـر    ، يف ، وفيه َسـروات بـارزة مثـل النخيـل    ة بزاق

أكثـر مـن ةسـمائة قنـديل ثـّم       وعلق يف قبة الصخرة تنّور فيـه  ، ومعلقة بأسفله مائة قنديل جنومية

ويبـدو أن مـا كـان    (  ليكونن يف اإلسالم حادث عظيم) م فتطّير الناس وقالوا: 4264هـ/ 151سقط سنة 

يدعى يف املغرب بالثرّيا؛ تشبيهًا هلا بنجوم الثريا لوال أن التنور املشرقي يسمى يف املشرق بالتنّور كان 

وقـد وصـف الشـريف اإلدريسـي      ، التنـور والثريـا يف املغـرب علـى شـكل منـائر مـن البّلـور         كان علـى هيئـة  

ــات مســجد ُقرطبــة   ــا 444، وعــددها يزيــد علــى    ُثرّي  40 ، وأكربهــا حتمــل ألــف مصــباح وأصــغرها    ثرّي

، مـا يـزال بعضـها باقيـًا يف      مـن الربونـز مـن صـنع األنـدلس      وكـان يف قصـر احلمـراء ثريـات    صـباحَا ،  م

 . متحف مدريد

وقـد قلـدها املوحـدون     ،  م256هـ/415ويف جامع القريوان ثالث ثريات من عهد املعّز الفاطمي سنة         

 502قناديلـها   وعـدد  «الشاخصـة »بـأخرى مـن مثلـها مّسوهـا     ، م 4021هــ/ 622أّيام الناصر املوحدي سـنة  

ويف  ،  وأما الصـغرى فقـد ُكسـيت بـثالث حـامالت للمصـابيح      ،  قندياًل وقطرها أكثر قلياًل من مرتين

 ومثــة منــاذج أخــرى مــن العصــر   ، قنطــارًا 40مصــباحًا وتــزن أكثــر مــن   541جــامع تــازة ثريــا حتمــل  

وقـد وصـف ابـن صـاحب       ، اململوكي موزعة بني املتحف اإلسـالمي يف القـاهرة ومتحـف دمشـق وغريهـا     

املتأللئـة وأثرهـا يف النفـوس حـني      الصالة املؤرخ املغربي أّيام املوحدين صورًا معربة عـن التنـّور وأضـوائه   

، ووصــف الفتيلـة الــيت ُرفعـت علــى مئذنــة    قـدم مســجد قرطبـة اجلــامع حلضـور االحتفــال بليلــة القـدر    

 (7. شكل ) اجلامع ويف داخلها الشموع لتزيينها

ومصابيح قناديل 

أضيف إليها لزجاج 

لرفع درجة اإلضاءة 

 يف القرن السابع عشر 

 
 ( مصابيح وقناديل قدمية7شكل رقم )

 http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408 املصدر

 

، وهي السراج يوضع يف وعاء زجاجي مزّين  املشكاة؛  اإلسالمّية مع القناديل واستعملت يف املدن      

ويبدو أن صناعتها واالستصباح بها يف املساجد شاع كثريًا يف العصر اململوكي، ،  كاملصباح ويعّلق

كان حيمل الزخارف  وزجاجها امللون الذي تغلب فيه الزرقة ، فثمة منها أعداد كثرية يف املتاحف

وقد  ، بامِليناوقد يطّعم الزجاج ،  ، وغالبًا ما حيمل اآليات القرآنية والكتابات والصور على الزجاج

 (8شكل ) . بالذهب والفضة تصنع املشكاة كلها من اخلزف أو من النحاس املكّفت
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ملبات العصور الوسطى مطعمة 

بالزجاج امللون  واملينا مصنعة من 

 اخلزف  

 
 ( أشكال لبعض مصابيح اجلدران والشوارع يف العصور الوسطى8شكل رقم )

 http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408 املصدر

وورد يف ) منتــديات ســتار تــاميز ، تــاريخ تطــور املصــباح الكهربــائي ( أنــه يف القــرن اخلــامس عشــر               

ويشـعلونها طـول    ،  ، يضعون على نوافـذ بيـوتهم قناديـل    تقريبًا، أخذ بعض األثرياء يف البالد األوروبية

وكـان النـاس يسـتدلون بهـذه املصـابيح       ،  ، بـل للداللـة علـى بيـوتهم     احلقيقة ال إلنارة الشارع يف الليل

،  مثلمــا تسرتشــد الســفن باملنــارات يف الليــل  ، إذا اضــطروا إىل اخلــروج لالسرتشــاد يف شــوارع املــدن لــياًل

ــوار دور آخــر ال يقــل قيمــة عــن األول      ،  وهــو بــث شــيء مــن األمــن يف بعــض املنــاطق       ، وكــان هلــذه األن

م أمــر 4667ويف العــام ،  لســهولة مالحظــتهم يف نــور املصــباح   فالشــارع املضــاء كــان جيتنبــه اللصــوص   

وإقامة مصـابيح    ، ، بإبدال املصابيح املنزلية امللك لويس الرابع عشر بناًء على نصيحة رئيس شرطته

ل كـان حفـظ   ويدل هذا على أن الغرض األو ، تعلَّق حببل يف وسط كل شارع ،  أخرى بلدية من زجاج

 يف عتمة الليل. األمن

تكفـي لإلنـارة حتـى منتصـف الليـل أشـهر الشـتاء         وكـان يف كـل قنـديل مشـع يـزن حنـو ثلـث رطـل              

ويف لنــدن ،  رطــال مشعــا يف الليلــة  4605، تســتهلك  قنــديل 6522وكــان يف بــاريس وحــدها   ، اخلمســة

د همينج على رخصـة لوضـع قنـديل عنـد     م حصل إدوار4621ففي سنة  ،بدأت اإلنارة ببادرة خاصة  أيضًا

 6وحصل على حـق أن جيـيب مـن كـل بيـت      ،  كل عاشر بيت ُيضاء بني السادسة مساء ومنتصف الليل

لكن نزاعًا بني نقابة صانعي مشع الشحوم وهمينج انتهى بسـحب   ، هذه اإلنارةمقابل شلنات يف السنة 

( مصــباح ذا انــدكإمييــه اراخــرتع الكيميــائي السويســري )م 4781ويف عــام  ، م4746رخصــة األخــري ســنة 

فتيلة أنبوبية وركب عليها مدخنة من أجل توجيه اهلواء حنو الشـعلة وبالتـالي زيـادة فعاليـة املصـباح      

  . العصر احلجريالزييت املستخدم يف 

 4810، ويف عــام الغــازســجلت أول بــراءة اخــرتاع يف بــاريس ملصــباح يعمــل علــى حــرق     4722ويف عــام        

 .باريسظهرت احملاولة األوىل الستخدام مصابيح القوس الكهربائي إلنارة مدينة 

 

 

http://www.marefa.org/index.php/1784
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/1799
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/1842
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 ون والكهرباء  عصر أديس 

بــل كــان ،  مل تفــز البشــرية بالكهربــاء الــيت ال نتخيــل العصــور احلديثــة مــن دونهــا بضــربة واحــدة         

، اجتـــازت  اخـــرتاع املصـــباح الكهربـــائي مســـرية تطـــور 

ــى النهـــائي   ــل وصـــوهلا إىل املرسـ ــامل  مراحـــل قبـ فالعـ

 ، إذا جاز التعبري.  احلديث عامل مكهرب

إذن ال ميكــن أن نتخيــل العــامل احلــديث بــال  

ــربز طالئــــع حضــــورها يف       ــاء الــــيت أخــــذت تــ الكهربــ

 منتصف القرن التاسع عشر.

، يعمــــل يف  م4852بــــدأ جــــوزف ســــوان ســــنة  

صنع مصباح كهربائي كروي مـن زجـاج، يسـتخدم    

فتائــل ورق ُمَكــرَبن )مكســو بــالكربون( وحصــل ســوان    

ومبــدأ املصــباح الكهربــائي   ،  م4862، ســنة  علــى بــراءة بريطانيــة ملصــباح زجــاج نصــف مفــرغ مــن اهلــواء  

 الكهربـائي بفتيـل الـورق املكـربن    ، حتى إذا مّر التيـار   األول تفريغ املصباح الزجاجي من اهلواء ما أمكن

م أنشـــأ إدوارد 4877ويف ســـنة  ، ، الفتقـــار املصـــباح إىل األوكســـيجني تـــوّهج الفتيـــل مـــن دون أن حيـــرتق

يف  (وســتون داينمــو ماشــني ) ، وهــو طبيــب بريطــاني حيــب الكيميــاء هــاجر إىل أمريكــا، شــركة    وســتون

، شــركة  هــو أمريكــي مــن أصــل هولنــدي، وبعــد ســنة أنشــأ تومــاس إديســون و نيــوارك بواليــة نيوجرســي

، بتأسـيس شـركة اإلنـارة الكهربائيـة      وتبعه يف العام نفسـه حـريام مكسـيم     ، إديسون الكهربائية لإلنارة

ــّمي املصــباح الــذي عمــل يف تطــويره كــل هــؤالء، املصــباح املتــوهج )       ،  األمريكيــة  Incandescentوُس

Lamp.) 

ار واسع ملا يعرف وبالتالي اتبع ذلك انتش الواليات املتحدة  اكتشاف النفط يف م 4852ويف 

علــى يــد  م 4878يف عــام  الفحــموظهــر أول مصــباح كهربــائي متــوهج ذي فتيلــة مــن ،  الزيــتمبصــابيح 

املصـباح املتـوهج املفـرغ     ظهـر (  2شـكل )   تومـاس إديسـون  األمريكـي   يـد وعلـى    جوزيف شـوان الكيميائي 

ظهـر املصـباح   م 4220ذي الفتيل من الكربون والـذي يعمـل لعـدة أيـام بلياليهـا دون أن حيـرتق ، ويف عـام        

ذلــك يف عــام  التنجســنبعــد ذلــك اســتعمل   االوزميــومالكهربــائي املتــوهج ذي الفتيلــة املصــنوعة مــن  

 الغـــازاغ علـــن عـــن التوصـــل إىل أول أنابيـــب زجاجيـــة ميكـــن فيهـــا حتقيـــق إفـــرم ُأ4242ويف عـــام  ،م 4227

 وقد استخدمت بكثرة يف ميدان الدعاية واإلعالن . ، باستعمال الفلطية العالية 

ــة يف         ــل امللفوفـ ــتخدمت الفتائـ ــه اسـ ــباح( بأنـ ــامل املصـ ــة يف عـ ــة تارخييـ ــع ) جولـ ــر يف موقـ وذكـ

 صـناعة أول مصـباح مملـوء ببخـار     م  4240ويف عام ، اخلامل  وناألركبيح املتوهجة وملئت بغاز املصا

    

 ( 2توماس أديسون. شكل ) 

  t_232625.htm-http://www.ibtesama.com/vb/showthreadر املصد

http://www.marefa.org/index.php/1859
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، وكذلك املصباح اململـوء ببخـار الزئبـق والـذي يسـتخدم بكثـرة يف إنـارة الشـوارع          ، الضغط املنخفض

ــام  ــرباق والـــذي         م 4242ويف عـ ــوء األبـــيض الـ ــوبي والضـ ــنت ذات الشـــكل األنبـ ــنع مصـــباح الفلوريسـ صـ

الــيت  الزينــونظهــرت مصــابيح   م4254يســتخدم يف إنــارة املكاتــب واملــدارس والقاعــات العامــة ، ويف عــام     

ظهــرت مصــابيح التنجســن مــع إضــافة مــادة   م4252ويف عــام  ،  تســتخدم يف املالعــب والســاحات العامــة

هالوجينية كاليود يف احلوجلة الزجاجية للمصباح ويستخدم بشكل واسع يف مصابيح السيارات.
 

 

أديســون( ويف موقـع )منتـدى البابـا شـنودة الثالـث ( ذكــر أن كـان الخـرتاع العـامل األمريكـي )         

، فأقام أول حمطة إضاءة كهربائيه واخرتع أيضا املصباح الكهربـي املتـوهج    الفضل يف تطوير اإلضاءة

وكان مصباح )أديسون( املتوهج فتحًا جديدًا ومتكننـا اول مـره االسـتغناء عـن الشـموع        م4872 يف عام 

ن املصباح اجلديد يعطى نوعا وقلت بذلك حوادث احلريق إذ ا ، وغاز االستصباح واملصابيح الكربونية 

 .من اإلضاءة أجليده اليت تساهم مساهمه فعاله 

بهــذا شــاهدنا كيــف تطــورت اإلضــاءة مــن اإلضــاءة الطبيعيــة )ضــوء الشــمس( واىل اســتخدام  

ثــم اكتشــاف ، املشــاعل ثــم الشــموع ثــم دخــول نظريــه )اســباتينى وســرياليو( باكتشــافه ملبــات الزيــت     

االستصــباح اذ   مــن خــالل ذلــك اكتشــاف مصــدر ضــوئي صــناعي ثــم        االســكتلندي )مــردوخ( غــاز   

اكتشاف املصباح القوسى )الكربوني( وصوال اىل اكتشاف األمريكـي أديسـون املصـباح الكهربـي الـذي      

 نعرفه مجيعا وبهذا إحداث طفرة فى تاريخ اإلضاءة.

 

  اإلضاءة  إىلحاجة اإلنسان 

الثالث ( بأنه برزت حاجة اإلنسان منذ عصور ما قبل التاريخ البابا شنودة  ُكر يف موقع ) منتدىذ      

فاســتغل الــنريان واملشــاعل والشــموع والســرج     ، إىل ســد نقــص اإلضــاءة الطبيعيــة باإلضــاءة الصــنعية    

واملصابيح وغريها، وكانت الغاية من استخدام األضواء الصـنعية منـذ البدايـة تـوفري إمكـان الرؤيـة يف       

ولقــد تطــورت  ،  املــؤثرات البصــرية طبقــًا حلاجــة اإلنســان مــن جهــة أخــرى  ، وحتقيــق الظــالم مــن جهــة

 ، وتوصــله إىل مصــادر للضــوء ذات  يف الــنريان الــتحكمتقنيــات اإلضــاءة مــع تطــور قــدرة اإلنســان علــى     

، فوضـع الشـمعة علـى مشعـدان      وإىل إجيـاده الوسـائل املناسـبة للـتحكم فيهـا      ، فعالية ومردود كبريين

 املصـباح ليزيد يف ضيائها ويضفي مجااًل على نورها بتزييناته الزجاجيـة املوشـورية، وركـب للسـراج أو     

 الزييت عددًا من العاكسات تساعد على تركيز الضوء، واستعمل فيه فتياًل من القطن قاباًل للضبط

، وجعــل للمصــباح منافــذ تســمح مبــرور تيــار مــن اهلــواء يــوفر لــه أكثــر كميــة مــن األكســجني الــالزم   

ب لـه زجاجـة أسـطوانية )بّلـورة( مكـّورة      ، وركـ  م4781سـنة   Argandلالحرتاق كمـا يف مصـباح أرغانـد    

، وبعــد اكتشــاف الــنفط اســتبدل بالزيــت الكريوســني )زيــت الكــاز(   الوســط تزيــد مــن تركيــز اإلضــاءة 

http://www.marefa.org/index.php/1951
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/1959
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3248&vid=17
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6539&vid=17
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، وأدى ذلك كله إىل احلصول علـى مصـابيح سـهلة الصـنع      وزيت البارافلني لتحسني نوعية االحرتاق

 خدام الشموع وإن ظلت للزينة. قليلة التكلفة وأمينة ميكن االعتماد عليها، فبطل است

عنـدما اسـتخدم    الصـناعية شهدت بداية القـرن التاسـع عشـر تطـورًا كـبريًا يف تقنيـات اإلضـاءة        

الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة وكندا ثم الغاز املستخرج من الفحم الـذي اسـتعمله ولـيم مـردوك     

ثم غاز األسيتلني، م ، 4802حني كلف إضاءة أحد شوارع لندن سنة  William Murdockاالسكتلندي 

ورافــق ذلــك صــنع أجهــزة خاصــة حلــرق هــذه الغــازات واإلفــادة مــن ضــوئها توجــت مجعيهــا بــاخرتاق          

الــذي يتــألف مــن شــبكة دقيقــة أســطوانية أو      ، وم 4882ســنة  Welsbach montle« قمــيص ويلزبــاخ »

، وعنـدما يسـتعمل هـذا القمـيص يف جهـاز      cesiumسـيزيوم  وال  thoriumكرويـة مـن القطـن احملبـوك     

، غـري أنـه يعطـي     اإلضاءة )اللوكس( حترتق املواد اليت عوجلت بها ويبقى القميص هشًا سريع التلف

، ويــزداد توهجــه بازديــاد ضــغط  ضــوءَا شــديد البيــاض مــائاًل قلــياًل إىل اخلضــرة بســبب أمــالح الثوريــوم 

 الغاز عند املدخل. 

فقد ظلت مجيعها أو بعضـها يسـتخدم حتـى    ؛ يئات وسائل اإلضاءة اآلنفة الذكر ومع كثرة س

، غــري أن اكتشــاف الكهربــاء يف أواســط القــرن التاســع   اليــوم يف خمتلــف أرجــاء العــامل لســبب أو آلخــر 

 عشر أحدث ثورة عاملية يف تقنيات اإلضاءة كان هلا أطيب األثر يف تبدل معيشة اإلنسان. 

لعلم اإلضاءة اليوم من أنـواع املعرفـة مـا ميكـن مـن تلبيـة مجيـع احتياجـات          أن؛ وخالصة القول 

اإلضــاءة العامــة واخلاصــة حبســب الغــرض منهــا: لإلضــاءة الداخليــة يف املنــازل ويف املصــانع أو إلضــاءة  

 ، أو ، أو لالســـتعمال يف املنـــارات ويف املنـــاور الكاشـــفة الشـــوارع واملبـــاني، أو تـــزيني الواجهـــات واإلعالنـــات

، أو لالسـتعمال يف التصـوير اجملهـري     كمهـابط الطـائرات مـثالً    إضاءة املساحات الكبرية إضاءة غامرة

، أو لنقــل الضــوء بوســاطة األليــاف البصــرية املرنــة أو لتــوفري اإلضــاءة بأحــد     وأجهــزة التــنظري الطبيــة

 عناصر الطيف املرئي أو األشعة فوق البنفسجية أو حتت احلمراء وغري ذلك.

   : أنواع اإلضاءات 

  إضاءة االحتفاالت-4 

ــب أو                ــدها للمواكــ ــاعل وحــ ــُتخدمت املشــ ــَدر أن اســ ــه َنــ ــا( أنــ ــام الرضــ ــبكة اإلمــ ــع )شــ ورد يف موقــ

وكان املشاعلّية ُيجهَّزون مـع    ، ، وقد استمر ذلك يف خمتلف العصور اإلسالمية االحتفاالت الشعبية

أمــا يف االحتفــاالت ،  ط الــزَّْركش ويســريون لــياًل باملشــاعلاحملمــل وخيرجــون يف موكبــه وعلــيهم الُفــَو

 . األخرى فكانت املشاعل واحدة من وسائل اإلضاءة املثرية

وقد اعتاد النـاس    ، وكان امللوك والعامة مجيعًا جيمعون بينها وبني وسائل اإلضاءة املختلفة

أن تــرتبط أفــراحهم العامــة واخلاصــة بإيقــاد مــا يســتطيعون مــن أضــواء الشــموع واملشــاعل والقناديــل       

، فلــيس مــن  ، حّتــى صــارت مــن لــوازم الفــرح ســواء يف املشــرق أو يف األنــدلس واملغــرب    واألنــوار والثرّيــات
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االحتفـاالت كانـت يف املناسـبات ذات     غـري أن ،  عرس وال مناسبة بهيجة إال ولوسائل اإلنارة دورهـا فيهـا  

 الطابع الديين وهي عديدة ومنها : 

   ختم القرآن 

 قــد شــهد ابــن ُجــبري أكثــر ِمــن حفــل منهــا يف مكــة ،      ُذكــر يف موقــع )شــبكة اإلمــام الرضــا ( أنــه             

بـة  الرط واحـدة أعـّد والـد الفتـى فيهـا ثريـا مصـنوعة مـن الشـمع ُمغصَّـنة قـد انتظمـت أنـواع الفواكـه              

أعـواد مشـرجبة علـى     ووضع يف وسـط احلـرم شـبيه احملـراب املرّبـع مـن       ، واليابسة وأعد له مشعًا كثريًا

، وُسـمِّر   أعالهـا مصـابيح ومشـاعيل    قوائم أربع وُربطت يف أعاله عيدان نزلـت منهـا قناديـل وُأسـرجت يف    

اب كلـه وُأوقـدت الثريـا    الشمع فاستدار باحملر دائر احملراب كله مبسامري حديدة األطراف ُغرس فيها

  . حفل ثاٍن استنار احلطيم كله حّتى الح يف اهلواء كالتاج العظيم من النور ويف ، ذات الفواكه

  ليالي الوقود 

عدد من الليالي يف العـام اهلجـري اعتـاد املسـلمون أن     " م( أن ليالي الوقود هي 4285، حممود )ذكر      

 ،رجـب وليلـة السـابع والعشـرين منـه وليلـة النصـف مـن شـعبان         حيتفلون بها وأهمها أول ليلة مـن شـهر   

وذلك بزيادة الوقـود والشـموع حيـث يـذكر القلقشـندي      ، ولقد حرص الكثري من الناس على إحيائها 

وظلـت هـذه البدعـة قائمـة     ، أن زيـادة الوقـود مـأخوذة عـن الفـاطميني يف االحتفـال أربعـة ليـالي للوقـود          

 (. 42)ص " العلماء هلا حتى عصر املماليك رغم استنكار

زيد فيه يف الوقيد  هـ 482، سنة  العهد الفاطمي ذكر املقريزي يف يف موقع ) شبكة اإلمام الرضا (       

 ، وُأوقــدتة صــحنه التنــانري والقناديـل والشــمع علــى الرســم يف كــل ســن  علـى حافــات اجلــامع وحــول 

 . العلماء الشمع على املقصورة ويف جمالسودور صحبه ووضع  التنانري واملصابيح على سطح اجلامع 

ــل    ــارًا مثــن الشــمع وأن يطلــق للجوامــع      ويف عهــد اخلليفــة )اآلمــر( أمــر أن ُيحَم ةســون دين

مشعـة وزن كـل منهـا     واملساجد توسعة يف الزيـت وأمـر اخلليفـة أن يسـبك يف خـزائن دار فـتكني سـّتون       

. ويوقد التنّور الفضة ،  سدس قنطار باملصري
 

 

 ل رمضان  رؤية هال 

املصابيح والثريا تعترب من السمات اهلامة الـيت تتميـز بهـا مظـاهر     "م( أن 4285، حممود ) ذكر 

علـى الـرغم مـن تنـوع هـذه االحتفـاالت مـن عصـر إىل         ، االحتفاالت بشهر رمضان املعظم عند املسـلمني  

فـإن اسـتمرار اســتخدامها سـواء املعـدني منهـا أو خالفــه ليـدل داللـة واضــحة         ومـن بلـد إىل آخــر ،     آخـر 

بل هي أكثر من ذلـك الرتباطهـا بنـواحي احليـاة     ، على أنها مل تكن بدعة اتبعت يف عصر من العصور 

 ( . 42)ص" االجتماعية والدينية يف اجملتمع املصري 
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ينـزل القاضـي ومـن     "فيقـول  ، ضـان عن ابن بطوطة بشأن هذه االحتفاالت برؤيـة هـالل رم   ونقاًل

، معــه يرتقبــون اهلــالل ثــم يعــودون بعــد صــالة املغــرب ومــن بــني أيــديهم الشــموع واملشــاعل والفــوانيس       

وبعـد ثبـوت الرؤيـة يوقـد التجـار الشـموع حبـوانيتهم وتكثـر         ، فيكون ذلك دليل على ثبوت رؤية اهلـالل  

 (.42)ص"األنوار يف الطرقات والدروب واملساجد

  اإلضاءة الداخلية -0

ُذكر يف موقع ) املوسوعة العربيـة مقـال حملمـد موسـى وليـد اجلـالد( أن متيـل معظـم البلـدان إىل                 

من حيث مصادر الضوء وطراز العمـارة واحتياجـات   ، تبين مناذج متشابهة تقريبًا يف اإلضاءة الداخلية 

متطلبــات اإلضــاءة يف الوقــت احلاضــر     اإلضــاءة يف أمــاكن الراحــة والعمــل، ولقــد أثبتــت الدراســة أن     

، وأنها ازدادت ةسني ضـعفًا عنهـا يف النصـف األول     أكرب بكثري مما كانت عليه قبل عقد من الزمن

وإمنـا   ،  ، وليس السبب يف ذلك ضعف الرؤية أو تلف البصر عنـد اإلنسـان املعاصـر    من القرن العشرين

دون أن يضـطروا إىل االقـرتاب مـن منبـع الضـوء أو      ميل الناس إىل الرؤيـة الواضـحة حيثمـا كـانوا مـن      

وغــدت اإلضــاءة املركبــة أو املختلطــة هــي األكثــر قبــواًل يف     ،  انتظــار بــزوغ الشــمس للقيــام بأعمــاهلم  

اإلضاءة الداخلية، األمر الـذي يتطلـب تعاونـًا بـني مهنـدس اإلضـاءة ومهنـدس التـزيني الـداخلي أو مـا           

 داخلية مفيدة ومرحية. من أجل توفري بيئة « الديكور»يسمى 

   :دور السكن 

مـــا يـــزال الضـــوء املركـــزي املتـــدلي مـــن الســـقف، وســـواء كـــان مصـــباحًا مفـــردًا أو ثريـــا متعـــددة         

، وغالبًا ما يكمله ضوء جـداري واحـد أو    املصابيح، هو األسلوب األكثر شيوعًا يف إضاءة املنازل العادية

، وتعـد هـذه اإلضـاءة مـن      أو قـائم يف أحـد الزوايـا    ضوءان مع ضوء أرضي حمجوب علـى منضـدة العمـل   

أفضـل الطرائــق املعتمــدة لراحـة البصــر وأكثرهــا اقتصـادًا، إذ تكــون العــني أكثـر فاعليــة وأقــل إجهــادًا     

،  عندما تكون اإلضاءة يف مكان العمل )عند القراءة مثاًل( أكثر بقليل منها فيما حييط بذلك املكان

الكتفـاء بضـوء منضـدة واحـد يف الغرفـة ألنـه جيعـل الغرفـة أشـد إظالمـًا           ولكن مـن غـري اجلـائز أبـدًا ا    

ومثــة مصــابيح تنثــر ضــوءًا عامــًا مــع تركيــز حزمــة مــن الضــوء علــى مكــان     ، ويــؤدي إىل إرهــاق البصــر

 حمدد يف آن واحد، وهي من أفضل مصادر الضوء اقتصادًا إلضاءة أماكن العمل ضمن املنازل. 

الكهربــــائي املتــــوهج ذو الســــلك املعــــدني أكثــــر املصــــابيح مالءمــــة جلــــو املســــكن   املصــــباحويعــــد       

أمــا مصــابيح   ، بســبب لــون ضــيائه املائــل للصــفرة ألنــه يشــعر اإلنســان بالــدفء والراحــة     ، االجتمــاعي 

، وغري مرغـوب فيهـا    التألق الغازية )الفلورسنت( فهي املفضلة يف بعض األماكن من املنزل كاملطابخ

يف غرف اجللوس والنوم بسبب حجم مصباحها من جهة وملشابهة ضوئها ضوء النهـار الـذي قـد يرغـب     

  الناس عنه.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6539&vid=17
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 يف املدارس 

رس شـبيهة بإضـاءة املنـازل، يف حـني تصـر دول أخـرى       متيل بعض الدول إىل جعـل اإلضـاءة يف املـدا          

علــى وضـــع مصـــدر الضــوء فـــوق ســـاحة العمــل كمقاعـــد الـــدرس والســبورة، وتفضـــل إضـــاءة املـــدارس     

مبصابيح التألق الغازية املثبتة يف السقف، أو بإضاءة السقف إضاءة شديدة ال ترتك ظالاًل على سطح 

 العمل. 

 :يف املكاتب 

يعي الداخل من النوافذ أساس اإلضاءة يف املكاتب يف النهار لذا وجـب أن تكـون   كان الضوء الطب        

خمصصة للعمل بعـد حلـول الظـالم أو يف     الصناعيةالنوافذ عريضة وموجهة، يف حني كانت اإلضاءة 

ــي    ــوء الطبيعـ ــها الضـ ــيت ال يدخلـ ــب الـ ــني       ، املكاتـ ــل بـ ــزات التكامـ ــة ميـ ــات الالحقـ ــرت الدراسـ ــد أظهـ وقـ

من أجـل حتسـني نوعيـة العمـل، فلـم تعـد مثـة ضـرورة جلعـل النوافـذ            الصناعيةاإلضاءتني الطبيعية وا

كافية لتوفري الضوء الالزم يف ساعات النهار، غري أن وجودها مهم جدًا ألنها تربط العاملني يف املكتب 

هذا املبدأ يف معظم البلدان، ومل يؤخذ به يف الواليات املتحدة األمريكية بالعامل اخلارجي، وقد اعتمد 

ــوء       ــج الضـ ــتائر لتخفيـــف وهـ ــدال السـ ــو بإسـ ــارًا ولـ ــياًل ونهـ ــنعية لـ ــاءة الصـ ــل باإلضـ ــل العمـ حيـــث يفضـ

 الطبيعي. 

 وتعتمد إضاءة املكاتب عادة على مصابيح التألق املثبتة يف السقف، ظاهرة أو خمفية، لكي تعطـي         

ضوءًا متجانسًا فوق ساحة العمل كلها، وتسمح برتتيب حجرة املكتب حبسب مقتضـيات العمـل وذوق   

% مـن الضـوء الطبيعـي، إذ يعتقـد أن هـذه      02% إىل 42شاغله، وال تقل سوية اإلضاءة يف املكتب عادة عـن  

 (42شكل )هي الدرجة املثلى لإلضاءة عند استعمال الورق األبيض. 

 

 

الطريقة إضاءات داخلية حسب 

 األمريكية احلديثة  

 
 ( أضاءة داخلية معلقة 42شكل رقم )

 staffcms.mans.edu.eg/mod/resource/view.php?id  املصدر :
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 يف املشايف 

مييــل األمريكيــون إىل عــدم اســتعمال األلــوان يف طــالء اجلــدران، واإلقــالل مــن اســتعمال املعلقــات           

)لوحات أو صور( مع توفري مستويات عالية من اإلضاءة مبصابيح التألق ظـاهرة أو خمفيـة يف السـقف    

تــوفري رة مباشــرة، يف حــني يأخــذ معظــم البلــدان األخــرى، ويف أوربــة خاصــة، مببــدأ      رؤوس األّســ وفــوق 

اإلضاءة املرحية بسـويات منخفضـة نسـبيًا مـع تلـوين اجلـدران والسـتائر بأسـلوب ميـنح املرضـى شـعورًا            

أمــا غــرف العمليــات فتتطلــب بطبيعــة احلــال تركيــز إضــاءة      ، كمــا لــو كــانوا يف منــازهلم ، بالراحــة 

،  حركتـه  بسوية عالية خالية من الظالل فوق سطوح العمل بصرف النظر عن مكان وقـوف اجلـراح أو  

وغالبًا ما يوفر ذلك من مصدر ضوئي كبري جدًا ومتعدد األضـواء معلـق فـوق طاولـة العمليـات، وهـو       

احلل األقل تكلفة، أو من سقف إهليلجي عاكس مضيء إضاءة كلية يضم عددًا من املنابع الضـوئية  

بـأزرار يف متنـاول   الصغرية املوجهة إىل ساحة العمـل يـتحكم اجلـراح نفسـه يف توزيـع ضـوئها أو اجتاهـه        

يــده، ومــن املهــم جــدًا أن تــتمم هــذه اإلضــاءة بإضــاءة عامــة لغرفــة العمليــات خاليــة مــن الظــالل كــي        

 يتمكن مساعدو اجلراح من القيام بعملهم بكفاية من غري إجهاد للبصر. 

 

 يف املصانع واملعامل 

تكـون اإلضـاءة فيهـا مبصـابيح      وغالبًا مـا  تعد إضاءة سطوح العمل إضاءة كافية مطلبًا أساسيًا،        

% 42ومن املتفق عليه عامليـًا أن تـراوح شـدة اإلضـاءة بـني      ،  تألق غازية ذات سوية عالية مثبتة يف السقف

وختتلف مشـكلة اإلضـاءة هنـا عنهـا يف املكاتـب، ألن التعامـل        ،  % من الضوء الطبيعي يف يوم مشرق05و

يـرتبط العمـل يف املصـنع مبـواد خمتلفـة متباينـة األلـوان        يف املكاتب غالبـًا مـع الـورق األبـيض، يف حـني      

أقل عكسًا للضوء من الـورق تـوفر راحـة أكثـر للبصـر مهمـا كانـت شـدة اإلضـاءة، وقـد أثبتـت اخلـربة             

،   الطويلــة أن ارتفــاع ســوية اإلضــاءة يف املعامــل يزيــد اإلنتــاج ويعطــي مــردودًا يعــوض مــا ينفــق عليهــا         

املهمات الصناعية الدقيقة تتطلب إضاءة إضافية أو متممـة قـد تبلـغ     اجلدير باملالحظة هنا أن بعضو

ســويتها ســوية اإلضــاءة الطبيعيــة يف نهــار مشــرق كتجمــع اآلالت الدقيقــة والســاعات وآالت التصــوير، 

 وكذلك مكاتب الرسم اليت يفضل الرسامون العاملون عليها سوية عالية من اإلضاءة. 

يتبــع يف إضــاءة املصــانع أســلوبان أساســيان أوهلمــا اإلضــاءة مــن علــو مــع تــرك فرجــات ومســافات              

 متناظرة بني األضواء، وثانيهما اإلضاءة املتتابعة واملستمرة على صفوف. 

واألســلوب األول أكثــر مواءمــة للعنــابر الكــبرية املرتفعــة األســقف كحظــائر الطــائرات، حيــث       

 تـداخل نظـرًا لسـعة املكـان. أمـا األسـلوب الثـاني فـيمكن مـن تركيـب           تكون اإلضاءة متجانسـة مـن غـري   
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األضواء فوق خطوط العمل على ارتفاع مناسب لكـي تتكامـل مـع ضـوء النهـار أو حتـل حملـه متامـًا يف         

الليل. وقد يستخدم بعض املصانع السقوف املضيئة كليـة والسـيما تلـك الـيت تتطلـب حتكمـًا دقيقـًا        

 يف مناخها الداخلي. 

 املتاجر واحلوانيتيف  

تعتمــد اإلضــاءة حبســب وظيفــة املتجــر ومكوناتــه. فتضــاء صــاالت العــرض وخمــازن البضــاعة                   

إضــاءة كافيــة متكــن مــن رؤيــة حمتوياتهــا بوضــوح مــع تــوفري التــأثري الضــوئي املالئــم لإلعــالن عنهــا،      

للمتجــر وتصـــميمه.   وغالبــًا مــا ترتـــب مصــابيح اإلضـــاءة متنــاظرة ومنســجمة مـــع التــزيني الـــداخلي      

ويراعى فيها جتنب الوهج الشديد واختيـار سـوية تتناسـب مـع نوعيـة البضـاعة املعروضـة، كـأن تضـاء          

املفروشات مثاًل إضـاءة منخفضـة وموزعـة توزيعـًا مناسـبًا يف حـني تضـاء األلبسـة والطنـافس والسـجاد           

تها للدعايــة ملعروضــاتها إضــاءة بهيجــة متألقــة. وتهــتم املتــاجر خاصــة بتــزيني واجهــات العــرض وإضــاء 

لكي تربز عما جياورها وتظهر النـواحي اجلماليـة فيهـا، ويراعـى هنـا إخفـاء مصـادر الضـوء عـن النظـر           

 املباشر واستعمال املصابيح امللونة واستعمال املصابيح املتغرية الشدة واملرايا العاكسة وغري ذلك. 

 

 اإلضاءة اخلارجية:   -4

ُذكر يف موقع ) املوسوعة العربية ( بأن اإلضاءة اخلارجية تنقسم إىل إضـاءة اسـتثمارية )خدميـة(          

إلزامية وإضاءة تأثريية أو تزيينية، والغاية األساسية لإلضاءة االستثمارية هي تـوفري األمـن والشـروط    

 املالئمة للعمل واحلركة يف اخلارج.

ــتث          ــة االسـ ــاءة اخلارجيـ ــب اإلضـ ــوافر إال يف مهنـــدس    وتتطلـ ــة ال تتـ ــربة خاصـ مارية يف معظمهـــا خـ

اإلضاءة املختص، فإضاءة املطارات واملالعـب والشـوارع عمـل اختصاصـي حيتـاج إىل مهـارة ودرايـة، وقـد         

يكون مـن اخلطـر تركـه ملمـارس غـري ذي خـربة، ألن إضـاءة مهـبط يف مطـار مـا ال حتـدد موقعـه وبعـده              

طريقه، وكيفية هبوطه بدقة متناهية ومن مسافة كـبرية. أمـا   فحسب وإمنا متكن الطيار من معرفة 

إضاءة الشوارع فهدفها الرئيس حتقيق أمن حركة وسائل النقل واملشـاة واإلقـالل مـن حـوادث الطـرق،      

% عنهـا يف الطـرق غـري املضـاءة.     42فاملعروف أن حوادث الطرق يف الشـوارع اجليـدة اإلضـاءة تقـل بنسـبة      

ية عمومـًا ملعـدالت حمـددة تـوفر الوضـوح والتوجـه الصـحيحني مـع جتنـب          وختضع اإلضاءة االسـتثمار 

 التأثري الباهر لألضواء املستعملة. 

 

تهـتم اإلضـاءة التأثرييـة أو التزيينيـة بإحـداث تـأثريات معينـة يف العـني البشـرية وإضـفاء ظـالل            

منظــرًا خالبــًا وانعكاســات وبقــع شــديدة الضــياء علــى األشــياء الــيت تســلط عليهــا األضــواء، فتمنحهــا     
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بغــض النظــر عــن قــدرة العــني علــى متييــز تفصــيالتها أو قــراءة مــا هــو مكتــوب عليهــا كإضــاءة اآلثــار       

 واحلدائق العامة. 

 

 إضاءة املدن والشوارع 

ولقـد   ، تعتمد هذه اإلضاءة اعتمادًا كبريًا على خمطط املدن وعلـى أجهـزة اإلضـاءة ومواضـعها            

، وقـد عرفـت شـوارع     مية إضاءة الطرق بوصفها عامل أمن وعائقًا للجرميـة أدرك اإلنسان منذ القدم أه

، وكان الناس يف دمشق والقاهرة يف العصر اململوكي يلزمون بوضـع   املدن الكربى اإلضاءة منذ قرون

مصــابيح علــى أبــواب دورهــم، وحبمــل مصــابيح عنــد جتــوهلم لــياًل، وشــاع اســتعمال مصــابيح الغــاز يف         

أواخر القرن التاسع عشر ثم حلـت حملـها مصـابيح القـوس الكهربائيـة فاملصـابيح       عواصم العامل منذ 

ومــع تطــور صــناعة الســيارات وازديــاد حركــة املــرور علــى الطــرق لــياًل اكتســبت إضــاءة      ، ذات الســلك

الشــوارع أهميــة جديــدة وتطلــب األمــر اســتعمال مصــابيح شــديدة التــوهج كمصــابيح خبــار الزئبــق            

 والصوديوم. 

لعــل أفضــلها مــا   تبنيــه يف ، وتبنــت الــدول املختلفــة مبــادئ متباينــة إلضــاءة مــدنها وشــوارعها  

القارة األوربية من اعتماد مبدأ الرؤية الطبيعية بإضاءة السطوح املطلوبة مـع إبقـاء اخللفيـة مظلمـة،     

 وقد تضاف إليها أو تكملها إضاءة تزيينية عامة وأضواء واجهات احملال التجارية. 

، فقد تكون اإلضـاءة علـى أحـد اجلـانبني إذا      يراعى عند إضاءة الشارع عرضه واجتاه السري فيهو

مـرتًا، وتكـون اإلضـاءة علـى حمـور الشـارع إذا مل يـزد         40كان عرض القسـم املخصـص للمـرور أقـل مـن      

ال مـرتًا، وجيـب أ   18مرتًا وتصبح اإلضاءة على كال اجلـانبني عنـدما يصـل العـرض إىل      48عرضه على 

أضـعاف ارتفاعـه عـن سـطح الشـارع،       5-1واآلخـر علـى    املصـباح تزيد املسافة الفاصلة بـني القنـديل أو   

 يت تنظم السري. ويضاف إىل هذا كله مؤشرات الطرق املضيئة واإلشارات الضوئية ال

 

 إضاءة املالعب وحلبات الرياضة 

كانــت األلعــاب الرياضــية مقتصــرة علــى ضــوء النهــار يف تارخيهــا الطويــل، غــري أن تطــور مصــادر              

وكانـت   ، الطاقة ومنابع الضوء وفر اجلدوى االقتصادية الضرورية إلضاءة حلبات الرياضة ومالعبهـا 

لقـة فـوق امللعـب مباشـرة إال أن األسـلوب األساسـي املتبـع اليـوم         اإلضاءة يف البدء تعتمد على أضـواء مع 

وتسـتعمل يف   ، يف زوايـا امللعـب أو علـى حميطـه     projectorsهو استخدام صـفوف مـن املنـاوير الضـخمة     

هـذه احلالـة مصـابيح خاصـة ذات مـردود ضـوئي مرتفـع وحيـاة طويلـة نسـبيًا مثـل منـاوير التنغسـتني ـ                

. ورمبا شهدت املالعب قريبًا مصابيح أكثر فاعليـة مـن نـوع    tungsten-hologen projectorsهالوجني 

 مصابيح الزنون اليت جيري العمل على تطويرها. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6539&vid=17
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 إضاءة املنشآت األثرية والعامة 

وقد ذكر يف )موقع املوسوعة الشاملة( إن الغاية األساسـية مـن إضـاءة هـذه املنشـآت هـي اإلضـاءة               

، والقصد منهـا إضـاءة الواجهـات    «إضاءة الغمر»وغالبًا ما يكون األسلوب املتبع هو التأثريية التزيينية 

والنصب والنوافري والرايات والالفتات واملساحات اخلضراء مبناوير وكشافات متعددة األلوان متباينـة  

 الشدة.

رازه مـن مسـافة   واملبدأ العـام هنـا، كمـا يف إضـاءة املالعـب هـو تسـليط الضـوء علـى الشـيء املـراد إبـ                  

توزيع الضوء باالجتاه وبالكميـة  « إضاءة الغمر»والغاية من  ، كافية، فتنار املنشأة من دون ما جياورها

، الالزمني إلنارة مجيع أجزاء الواجهة فتربز منحوتاتها ورسوماتها وأشكاهلا كما تبدو يف وضح النهار

باملصابيح امللونة الظاهرة أو املخفيـة، وإىل إبـراز   وقد يلجأ إىل تعليم حواف األبنية مبصابيح التألق أو 

معامل البناء املعمارية بأضواء تنبعث من الداخل من خالل السطوح الزجاجية أو بوضـع أضـواء خلـف    

املنشــأة تضــفي عليهــا ظــالاًل خاصــة، ويضــاف إىل ذلــك كلــه تنــوع اإلعالنــات واللوحــات املضــيئة الــيت   

 تعطي املشاهد التأثري املطلوب.

 واع وحدات اإلضاءة املستخدمة يف إضاءة الطرق أن 

 مصابيح الصوديوم :أ( 

وبالرغم من ان ،  أكثر استخداما يف االنارة ومتتاز بكفاءة عالية وطيفها االصفر احادي اللون هي      

جيعله االمر الذي ، ز ميياملقدرة على الت اال انه يزيد من؛ اللون االصفر يغري معامل االشياء املرئية 

 (44. شكل ) املناطق اليت يكثر فيها الضبابالطرق الرئيسية ويف مفضال يف الطرق السريعة ومفارق

 

 مصابيح الصوديوم    

 
 (  44شكل رقم )  
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إلضاءة االسطح اخلارجية للمباني يف املناطق التارخيية ذات  وأيضًا مصابيح الصوديوم تصلح       

 . املعمارية وتستخدم ايضا يف ممرات املشاة القيم اجلمالية

املصابيح إنتاج  حتى ميكن فرادى وميكن إشعاهلا،  املصابيح أكثر من فتيلة واحدة ولبعض     

 422قدرتها  ، وأخرى واطًا 52قدرتها  ، كميات خمتلفة من الضوء؛ إذ قد حيتوي أحدها على فتيلة

 52، ميكن احلصول على ضوء يقابل  منفردَتني أو جمتمعَتني الفتيلتني وتبعًا لطريقة إشعال ،  واط

 مما يعطي طابع مجالي يف الليل ومنظرًا عامًا ذو طابع خاص . ،  واطًا 452واط أو  422واطًا أو 

 

 مصابيح الزئبق: ب(

وهي غايـة يف اجلاذبيـة واجلمـال وان كانـت عاليـة التكـاليف وتتميـز بضـوئها الـذهيب وكفاءتهـا                  

فقـد طـوروا   ،  سعى املهندسون والعلماء على الدوام إلجياد طـرق ُتحسِّـن مـن كفـاءة املصـابيح      ،اليةالع

فمـثاًل يعطينـا مصـباح خبـار     ،  املتوهجـة  مصابيح خبارية أدت إىل كفاءة تزيد على ما توفره املصـابيح 

لكــل واط،  لــومن 22ويعطينــا مصــباح اهلاليــدات الفلزيــة حــوالي   ، لــومن لكــل واط 52الزئبــق حــوالي 

 كـذلك ُتعمَّـر املصـابيح   ،  لـومن لكـل واط   442الصـوديوم عـالي الضـغط إىل     وتصـل كفـاءة مصـباح   

كما يسعى العلمـاء كـذلك إىل إنتـاج مصـابيح فلوريـة      ،  فرتة أطول من املصابيح املتوهجةالبخارية 

 . أقل حجما وأكثر كفاءة

 

  مصابيح التاجنسرام والفلورسنتج(  

التشـغيل   إضـاءة جيـدة إال انهـا مقيـدة االسـتخدام مـن النـواحي العمليـة بسـبب تكـاليف           تعطـي          

هـذه  ،  وطـول متوسـط عمرهـا    فيضها الضوئي واخنفـاض توهجـه   بارتفاع  ويتميز هذا النوع  املرتفعة ،

األشـعة فـوق البنفسـجية الغـري مرئيـة إىل أشـعة        املصابيح مغطـاة مـن الـداخل بطبقـة فلوريـة لتحويـل      

ويفضـل أن   ،  يف مناطق حمددة حتـى ميكـن التقليـل مـن النفقـات      وعادة يقتصر استخدامها،  منظورة

 الـيت ميكـن أن تـدر أربـاح حتـى نعـوض تكـاليف التشـغيل فـيمكن أن تسـتخدم يف           تسـتخدم يف املنـاطق  

 . األكل واجللوس اإلعالنات واألكشاك اخلاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية وبعض أماكن

 

 ، يســتهلكها علــى كميــة الكهربــاء الــيت   املنبعثــة مــن مصــباح متــوهج   كميــة اإلضــاءة  تعتمــدو       

ويقــيس ،  ( واطــًا مــن القــدرة  452و 12، تــراوح قــدرتها بــني )  ومعظــم املصــابيح املســتخدمة يف البيــوت  

قدرتـه   ُتـدعى لـومن؛ فمصـباح عـادي     بوحـدة  مصـباح مـا   املنبعثـة مـن   مهندسـو اإلضـاءة كميـة الضـوء    

 وُتطبـع كميـة القـدرة الـيت يسـتهلكها مصـباح مابـالواطعلى       لومنـًا ،   (4752 (، ُيعطـي حنـو   واط( 422)

 .املصباح نفسه
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 طريقة ترتيب أعمدة االنارة يف الشوارع 

 -:يراعى يف اختيار عناصر اإلضاءة ما يلي  

شدة اإلضاءة مع مراعاة ان تكون ،  أن تتناسب قوة اإلضاءة مع الغرض الذي يهدف املصمم إلبرازه-4

 . غري مبهرة للعني

األضــواء علــى  لــذا وجــب توجيــه،  األلــوان واألزهــار حتــت األضــواء الصــناعية تبــدو أكثــر ازدهــارا  -0

النباتات واألزهار ذات املناظر اجلذابة الـيت يـرى املصـمم أن إضـاءتها تضـيف إليهـا قيمـة مجاليـة ونفـع          

 .اكرب

الضوئية على األرصفة جيـب أن تبعـد عـن حافـة الرصـيف      عند وضع أعمدة اإلنارة أو إشارات املرور -4

األعمـدة   وأيضـا املسـافة بـني   ،  مرت الن وضعها يف وسط الرصـيف يعمـل علـى عرقلـة املشـاة      75,2 حوالي

 .( مرت12-42بينها) مرت( وترتاوح املسافة45تعتمد على عرض الشارع وارتفاع األعمدة )

 . ة مناسبةيراعى أن تكون املسافات بني أعمدة اإلنار-1

 

   إضاءة الشوارع وخدمة اجملتمع 

أنــه "مــن املفــرتض يف إضــاءة الشــوارع أن تــؤمن خاصــة للســائقني إمكانيــة   ( هـــ 4108، ذكــر ) حســن      

رؤيــة األشــياء الثابتــة واملتحركــة بســرعة وتأكــد ، كمــا يفــرتض فيهــا أيضــًا أن تكــون مرحيــة أي أال       

إن الرؤية السريعة واألكيـدة أو بتعـبري   أعصاب للسائقني ، وتحول إىل إعياء تسبب للنظر إزعاجًا قد ي

كمــا أن  ، آخــر " األمــان " يســتوجب مزيــدًا مــن الضــوء كلمــا كانــت حركــة الســري كثيفــة وســريعة   

راحة النظم حتتم توزيع الضوء على سطح الشـارع توزيعـًا متزنـًا واسـتعمال أجهـزة إضـاءة مناسـبة ألن        

 . ( 407")صجمال بصر السائق كال من الشارع واألجهزة يقع يف 

ولتحقيق إضاءة جيدة للشوارع جيب أن يتم دراسة األمـور التاليـة   ( هـ 4108، حسن بناء على ماذكره )

 : 

 حركة السري يف الشارع املزمع إضاءته .  -أ

 سريان الضوء الالزم  -ب

 التوزيع املتزن هلذا السريان .  -ج

 ة لفئة الشارع لتأمني راحة النظر . اختيار نوع األجهزة الضوئية املالئم -د

 (407توزيع النصوع توزيعًا متزنا على سطح الشارع ". )ص -هـ

" استخدمت إضـاءة الشـوارع يف املاضـي بهـدف اإلقـالل مـن اجلـرائم         أنهبم( 0221،  زكي) أشار

، فهي تهدف أساسًا إىل جتنب حـوادث السـيارات أثنـاء الليـل      أما اإلضاءة احلديثة للشوارع ،  والسرقات

هناك متطلبـات كـثرية مـن    ؛ يف عصرنا هذا ، و حيث تكون الرؤية أصعب بكثري من الرؤية أثناء النهار 

القوى اإلدراكية للسائق أثناء قيادته للسيارة على الطريق فعليه أن يتبع جمـرى الشـارع وأن حيـافظ    
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وأن يسـتجيب  ، وأن يالحـظ ويرتقـب العالمـات واإلرشـادات     ، احلـارة الـيت يتبعهـا    على موقع السـيارة يف  

، للعالمات التحذيرية والتقاطعات وتزداد احتياطات السـائق كلمـا زادت سـرعة السـيارة الـيت يقودهـا       

وإمنـا  ؛ وال يقصد جبهاز الرؤية العـني فحسـب    ، ويستمد السائق مجيع هذه املتطلبات من جهاز الرؤية

 . (048" )ص ومجيع األعصاب البصرية الواصلة إىل املخ العني

 

   إضاءة احلرمني الشريفني 

 أواًل : اإلضاءة يف احلرم املكي 

هــ أمـر امللـك عبـدالعزيز رمحـه اهلل بتجديـد       4417ففي )موقع منتدى صقور املدينة ( أنـه يف شـعبان      

هـــ 4474صــفر  41ويف ،   ألــف مصــباحوزيادتهــا حتــى بلغــت ، باملســجد احلــرام  مصــابيح اإلضــاءة الــيت

وامـا  ، ووضـعت فيـه املـراوح الكهربائيـة       ،إدخال الكهرباء إىل مكة املكرمة ُأنري املسجد احلرام  عندما  

يف عهـد امللـك فهـد رمحــة اهلل فكـان مـن توســعه احلـرمني جتهيـزات اإلضـاءة الــيت تتناسـب مـع الشــكل           

 (40. شكل )املعماري

أن إدارتـه تقـوم باإلشـراف    ، التشغيل باملسجد احلرام حممـد بـن مصـلح اجلـابري     وأوضح مدير إدارة     

ــق       ــرام واملرافـ ــة باملســـجد احلـ ــة واإللكرتونيـ ــة والكهربائيـ ــدات امليكانيكيـ ــيانة املعـ ــغيل وصـ ــة لتشـ واملتابعـ

 احمليطة به.

وبـيَّن أنــه يـتم تغذيــة املســجد احلـرام بالكهربــاء مـن خــالل أربعــة عشـر مركــز تغذيـة رئــيس يقــوم               

لوحـــات  ويقـــدر عـــدد هـــذه ال  ، بـــالتوزيع علـــى مجيـــع اللوحـــات الرئيســـة والفرعيـــة باملســـجد احلـــرام        

خبمسمائة وتسـع لوحـات كهربائيـة خمصصـة لتغذيـة      

ــا     ــراوح بنوعيهــ ــدد املــ ــل عــ ــث يصــ ــارة، حيــ ــة واإلنــ التهويــ

السقفية واجلدارية ألكثر من ستة آالف مروحة، وعدد 

النجــف ألكثــر مــن ألــف وأربعمائــة جنفــة وأكثــر مــن      

ثالثــني ألــف مصــباح فلوريســنت وأكثــر مــن ةســمائة   

الســــالمل بأربعــــة  كشــــاف إنــــارة، مقــــدًرا عــــدد مــــداخل

وثالثــني مــدخًلا لعــدد تســعة ســالمل كهربائيــة وأربعــة     

عشــر مصـــعًدا مبــا فيهـــا الســالمل واملصـــاعد املخصصـــة    

 ملبنى املسعى .

وأورد )عبـــد اهلل جنيـــب ســـامل( يف ملخـــص حبثـــي يف      

وتوســع إنــارة املســجد احلــرام: "أخــذت القناديــل تزهــر يف احلــرم ثــم ال زالــت يف ازديــاد مــع مــرور الــزمن      

هـ ألفًا ومئتني واثـنني وعشـرين قنـدياًل، ثـم     4445املسجد وتعاقب املهتمني بذلك حتى بلغ عددها عام 

هـ ومنذ ذلـك احلـني وإنـارة املسـجد احلـرام مثـار إعجـاب        4451أنري املسجد بالكهرباء للمرة األوىل عام 

ألـف ممـا دفـع     122اج قرابـة  هـ بلغ عـدد احلجـ  4415ويف عام ،  ومضرب مثل يف شدتها ومجاهلا وتوزيعها

هـــ 4475حكومــة امللــك عبــد العزيــز بــن ســعود رمحــه اهلل إىل الشــروع يف التوســعة الســعودية األوىل عــام  

 

 

 

 

 ( احلرم املكي 40شكل )                

 املصدر        
http://www.alhqeqa.com/?p=9290            

http://www.alhqeqa.com/?p=9290
http://www.alhqeqa.com/?p=9290
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ــذ       ــدة والســـقف والنوافـ ــة واألعمـ ــوائط واألروقـ ــد احلـ ــع جتديـ ــاف واملســـعى مـ ــافة دور علـــوي للمطـ بإضـ

اء ســبع منــارات رائعــة التصــميم حــول    واألبــواب، وإعــادة نقوشــها وزخرفتهــا، وزيــادة األروقــة، وإعــادة بنــ    

 مرت مربع. 424222املسجد، فبلغت مساحة احلرم 

     

هـــ التوســعة الســعودية األخــرية والــيت مل يشــهد هلــا تــاريخ املســجد احلــرام مــن قبــل   4122ويف عــام         

فقــد أصــبحت مســاحة املســجد بعــدها مــع األســطح وكامــل الســاحات       ، مثــياًل ســعًة وفخامــة واتقانــاً  

م( واسـتحداث  82، وتشـمل إضـافة مئـذنتني )    تتسع حلوالي مليون مصل يف املواسم مرت مربع  408.222

أنظمة جديدة يف السالمل املتحركة وتوزيع شبكة الصوت واإلنارة ومجيع اخلـدمات اخلاصـة بضـيوف    

فهـــذه التوســـعة واإلضـــافات ، جل الـــذين قـــاموا بـــه إىل يـــوم الـــدين الـــرمحن ممـــا ســـيبقى خالـــدًا يف ســـ 

والتجديــدات فيهــا حتتــاج إىل ســفر خــاص وكتــاب كامــل... إنهــا حبــق مفخــرة مــن مفــاخر اململكــة         

 سعودية.

 (44ومن أعظم اإلنارة يف مكة املكرمة وأكثرها حداثة ساعة مكة املكرمة ، شكل )

 

 

 

 املصدر 

-http://www.tt5.com/pictures/makkah
-arabia-saudi-ramadan-clock

pictures.html  

 

 
 ( ساعة مكة املكرمة   44شكل رقم ) 

http://www.tt5.com/pictures/makkah-clock-ramadan-saudi-arabia-pictures.html
http://www.tt5.com/pictures/makkah-clock-ramadan-saudi-arabia-pictures.html
http://www.tt5.com/pictures/makkah-clock-ramadan-saudi-arabia-pictures.html
http://www.tt5.com/pictures/makkah-clock-ramadan-saudi-arabia-pictures.html
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تشاهد على بعد  عامليا األكرب مكة ( أن ساعة4744هـ العدد 47/2/4140ُذكر يف ) صحيفة عكاظ       

تارخييا  برج يف العامل، رمزا حضاريا ساعة عاملية، وتعد أكرب ساعة مرتا ، وهي متثل كيلو 47

خاصة، تصل  عمودية حزمة ضوئية 46إسالميا، تدهش زوار املسجد احلرام بإضاءاتها اليت تنطلق بـ 

قوة كل حزمة ضوئية تنطلق  يف ارتفاعها إىل ما يزيد على عشرة كيلو مرتات حنو السماء، وتبلغ

الشريف عشرة كيلو وات، تشاهد على  من فوق برج الساعة الواقع على بعد خطوات من احلرم املكي

 .كيلو مرتا 47بعد 

مرتا، وميكن مشاهدة توقيتها على  12قطرها  أكرب ساعات العامل قاطبة، يبلغ مكة ساعة

،  عرب مكربات صوت خاصة مكة ساعة احلرام مباشرة من أعلى ، ويبث أذان املسجد كيلو مرتا 47بعد 

، كما أنه أثناء  مساعه يف حميط املسجد احلرام من مسافة سبعة كيلو مرتات تقريبا حبيث ميكن

أضواء المعة باللونني  مصباح ضوئي تصدر 04.222بواسطة  مكة ساعة األذان جتري إضاءة أعلى قمة

، وهي تشري بذلك إىل  من الربج كيلو مرتا 42األبيض واألخضر، ميكن رؤيتها من مسافة تصل إىل 

ن ذوي اإلحتياجات اخلاصة الضوئية متك ، باإلضافة إىل أن تلك اإلشارات وقت دخول الصالة

 .، من معرفة وقت دخول الصالة احلرام كضعيفي السمع أو املتواجدين على بعد من املسجد

 مكـة  سـاعة  الدكتور فواز الدهاس أن لعكاظ جامعة أم القرى ويشري أستاذ التاريخ واآلثار يف

، ربـط النـاس مبكـة املكرمـة كقبلـة للمسـلمني        جانب التوقيـت  متثل عدة جوانب مهمة لعل من أهمها

، إضـافة للـربط الـذهين بـني املعلـم واملسـجد        مـن مشـاعر مقدسـة عديـدة     وهي املدينة املقدسة مبا فيها

 . قربها منه احلرام واملتمثل يف

 

على الذي يزيد  برج يف العامل نظرا لقطر واجهتها ساعة املكرمة أكرب مكة ساعة ويذكر أن

 مكـة  الساعة مـن مجيـع أحيـاء    مرت عن مستوى األرض، وميكن رؤية 122مرتا، وارتفاعها أكثر من  12

 مكـة  سـاعة  مثانية كيلـو مـرتات، يبلـغ االرتفـاع اإلمجـالي لـربج       املكرمة وذلك من على بعد يزيد عن

مرتا، وبذلك متثل  054من قاعدتها إىل أعلى نقطة يف قمة اهلالل  مرت فيما يصل ارتفاع الساعة 624

 .املكرمة مكة متميزة ملعامل الساعة إضافة مجالية

مـرتا   14مـرتا يف   14الـواجهتني األماميـة واخللفيـة     من أربع واجهـات يبلـغ حجـم    مكة ساعة تتكون      

، وميكـن رؤيـة أكـرب لفـظ تكـبري       مـرتا  42مـرتا يف   14اجلـانبيتني حـوالي    حجـم الـواجهتني   فيمـا يبلـغ  

العــامل فــوق الســاعة حيــث يصــل طــول حــرف األلــف يف كلمــة لفــظ اجلاللــة اهلل إىل     )اهلل أكــرب( يف

  .بذلك أكرب هالل جرى صنعه حتى اآلن  هو مرتا و 04مرتا ويبلغ قطر اهلالل  04أكثر من 

إال اهلل حممد رسول اهلل( فـوق الـواجهتني اجلـانبيتني للسـاعة،      رؤية لفظ الشهادتني )ال إله ميكن       

على الطراز اإلسالمي طبقا ألدق معايري السالمة من مستوى قاعدي حيتوي  وتتكون الساعة املصممة

 .طن ألف 46 مكة للزائرين تقع حتت واجهات الساعة األربع ويبلغ الوزن اإلمجالي لساعة على شرفة

 41.222اهليكـل مـن   طـن تقريبـا، ويتكـون     40.222فـوق هيكـل حديـدي يبلـغ وزنـه       مكـة  سـاعة  أنشئت      

طنـا،   46القطـع األثقـل وزنـا إلــى مـا يقـارب        قطعة فريدة صنعت بشكل متقن ودقيق، ويصل وزن بعض
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مهــارات عاليــة يف أعمــال احلديــد بلحــام أجــزاء اهليكــل    عــامال مســلما ذوي 052وخيــتص مــا يزيــد عــن  

 .مرت 622 احلديدي على ارتفاع يبلغ حوالي

 

صانع رائد يف جمال صناعة ساعات األبراج حيث يبلغ  ورت من قبلُصنعت حمركات الساعة وُط      

 هي أكرب وأثقل مكة ساعة وعلى هذا النحو فإن حمركات طنا، 04وزن كل حمرك، ما يزيد عن 

  .صنعها حتى اآلن احملركات اليت جرى

ليال، لصيانة  مكة ساعة إلضاءة« إل إي دي»مصباح من نوع  يستخدم نظام اإلضاءة مليوني       

ء األخرى لواجهة الساعة، أنشئت ممرات يف اهليكل احلديدي لواجهة الساعة، فيما املصابيح واألجزا

 ذراع ثابت، على محاية الساعة واملصابيح من صعقات 822مانعة صواعق متتد بشكل آلي و  02تعمل 

 .الربق
 

 ثانيًا: اإلضاءة يف احلرم املدني  

يف بدايـة  ( 41،شـكل ) وقد ذكر يف )مركز حبوث ودراسات املدينة املنـورة( أنـه كـان املسـجد النبـوي           

األمـر علـى ذلـك إىل السـنة التاسـعة مـن اهلجـرة حـني قـدم          وظل ،  أمره يضاء بإيقاد سعف النخل فيه

عنـه   الصحابي اجلليـل متـيم الـداري رضـي اهلل    

ــا   املدينــــة املنــــورة ــاءة ومــ ، ومعــــه قناديــــل اإلضــ

ــا يف   حتتاجـــه مـــن زيـــت وحبـــال، فقـــام بتعليقهـ

ســواري املســجد، ثــم أوقــدها فأضــاءت املســجد،   

 فـدعا لـه الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم، ومسـى       

ذي باشـــر ذلـــك ســـراجًا، وقيـــل: إن     غالمـــه الـــ 

الفاروق عمر هو أول من فعـل ذلـك، واسـتمرت    

متواصــــل تهــــدى مــــن قبــــل امللــــوك      يف ازديــــاد

واألغنياء حتى بلغـت يف زمـن املـؤرخ ابـن زبالـة ـ       

وسـتة   مئـتني - هــ 244ت - القرن الثاني اهلجري ـ مئتني وتسعني قندياًل، ويف زمن السـمهودي   أواخر

مشـاعل يف صـحن    ، يضاف إليها مئة أخرى توقـد يف املناسـبات، وأربعـة    كل ليلة وةسني قندياًل توقد

اإلنـارة يف شـهر رمضـان املبـارك      املسجد كاألسـطوانات بأعالهـا شـعلة توقـد يف ليـالي الزيـارات، وتـزداد       

، توضـع يف   يف كل ليلة حنو أربعني مشعة حيث كانوا يسرجون خاصة يف ليلة السابع والعشرين منه

 .الشريف روضة، واحلجرة، وغربي املنربقبلة ال

النـاس منـه أمـر     كان للمسجد ستة فوانيس يطوف بها اخلدام بعد صالة العشاء اآلخرة إلخراج        

 بها شيخ اخلدام شـبل الدولـة  عوضـًا عـن الشـعل الـيت كـانوا يوقـدونها مـن سـعف النخـل جيـرون بهـا             

البشـاعة مـا ال    ها وأطفأوها، حيث كان فيهـا مـن  كأشد ما يكون حتى إذا وصلوا باب النساء خرجوا ب

  .خيفى

 

 

  

 

 

 ( احلرم املدني 41شكل )              

  http://ngallery.nmab2000.com/details.php?image_id=652 املصدر 

http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://forum.h2un.com/t9289.html
http://ngallery.nmab2000.com/details.php?image_id=652
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حتـى ظهـرت الكهربـاء فيـه علـى       وهكذا ظلت القناديل مصدر اإلضاءة الرئيس يف املسجد النبـوي         

حمركـًا كهربائيـًا إجنليـزي الصـنع، يـدار بغـاز        يد السلطان عبد اجمليد الثاني العثماني الـذي أرسـل  

إكمــال التمديــدات والتجهيــزات أضــيء املســجد النبــوي     ، وبعــد لإلضــاءةمــع كافــة اللــوازم   الفحــم

هــ، ثـم أرسـل السـلطان حمركـًا آخـر فصـار احملركـان         4406شـعبان   05الشريف بالكهرباء ألول مرة يف 

 . العمل يتناوبان على

           

للمسجد النبوي حمركًا  (يسميه البعض  كما )هـ أهدى ابشاري اجلزائري 4454ويف عام        

هـ رأى السيد حممود أمحد رئيس جملس األوقاف يف املدينة املنورة أن 4462ويف عام   ، جديدًا إلضاءته

، فاستورد بعد احلصول على األذن امللكي حمركًا  اإلضاءة يف املسجد الشريف حباجة إىل تقوية

مصابيح  ، و ورد معه مائيت مروحةاست و،  مستلزماته كهربائيًا بقوة مائيت كيلووات مع كافة

هـ وضمن مشروع التوسعة السعودية 4471ويف عام  .الشريف ، ركبت يف املسجد النبوي الفلوراسنت

، أنشأت احلكومة السعودية حمطة خاصة إلضاءة املسجد النبوي الشريف، فازداد املسجد بها  األوىل

 ثريا خمتلفة 66إىل ماقبل التوسعة األخرية  نورًا على نور، وعلقت فيه الثريات اجلميلة، فكان فيه

كتب  األشكال واألحجام منها القديم واحلديث، أحيطت احلديثة منها بقناديل صغرية من نوعها

 عليها )اهلل نور السموات واألرض( .

 

منظر عام ألعمدة إنارة يف املسجد 

النبوي مما يوحي باملكان 

 وقدسيته وروحانيته

كأعمدة حيث أن املآذن استعملت 

إنارة يف العصر احلديث حيث 

االرتفاع العالي ومن ثم الكشافات 

النيون القوية اليت ترسل إضاءتها 

 ملسافات واسعة

 

 html-http://www.galb1.com/vb/t24963.2      املصدر،  ( احلرم املدني  45شكل رقم ) 

 

http://www.galb1.com/vb/t24963-2.html
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ــرمني            ــادم احلـ ــعة خـ ــربى توسـ ــعة الكـ ــد التوسـ ــة     وبعـ ــريف بطاقـ ــجد الشـ ــد املسـ ــريفني   تزويـ الشـ

دراسـة كـل الظـروف الطارئـة لضـمان اسـتمرار التيـار         كهربائيـة تعتمـد نظامـًا خاصـًا،   مـن خاللـه      

حمطـة   44حيث   إنشاء ،  األنظمة العاملة يف املسجد الشريف ، مغذيًا مجيع الكهربائي دون انقطاع

، مصـنوعة مـن    ثريـا صـغرية   444ثريـا كـبرية و    68كهرباء فرعية متصلة مبحطتني رئيسيتني تغـذي  

 ، كمــا وضــع وحــدة إنــارة تغطــي مجيــع أجــزاء املســجد الشــريف  02152والكريســتال وحــوالي  النحــاس

إنارة للطوارىء باستخدام بطاريات شحن  نظام

ــات املفــــــاتيح      ــة للوحــــ ــرف خاصــــ ــة، وغــــ خاصــــ

، وشـــبكات التوزيـــع مقامـــة يف  اإلنـــارة وترتيبـــات

ــعة     ــفلي للتوســ ــدور الســ ــو الــ ــدمات وهــ دور اخلــ

باإلضافة إىل أعمال اإلنارة اخلارجية  اجلديدة،

 ولقد أصبح املسجد الشريف .للواجهات واملآذن

لــة درة فريــدة تهيــئ للمصـــلني    بتجهيزاتــه اهلائ 

 . (46، 45. شكل ) أسباب الراحة والطمأنينة

 

 
 

 الدراسة التحليلة لبعض أعمدة اإلنارة العامة 

 مقدمة 

وهـي تعكـس تطـور اإلنسـان     ، ترتبط أعمدة اإلنارة بالرتاث العمرانـي وحبيـاة الشـعوب وحضـاراتها             

وهي بالتالي عنصرَا مهمًا قادرَا على استيعاب االستعماالت  ،واملكان عرب فرتات زمنية من حياة املدينة 

مــن ترفيــه ومنظــر مجــالي وديكــورات  ، اخلاصــة بأعمــدة اإلنــارة لتســخريها خلمــة احليــاة االجتماعيــة   

وأيضــًا التنــزه ، وغريهــا ممــا خيــدم اإلنســان ويضــفي عليــه هــدوء البــال والراحــة النفســية واالطمئنــان     

ي ترفيهي من خالل تفعيل أهمية ودور أعمدة اإلنارة جتاريًا ، وسـياحًيا  كنشاط جتار، وأنشطة أخرى 

، وثقافيــًا وترفيهيــًا وإبرازهــا كســمات عمرانيــة قــادرة علــى التكيــف مــع طبيعــة االســتعماالت احلاليــة    

 واملستقبلية ألعمدة اإلنارة والبيئة احمليطة بهـا ، وبالتـالي تعتـرب عـاماُل مهمـًا يف حتديـد هويـة املدينـة         

 ونسيجها العمراني وثقافتها وتطويرها .

أعمـــدة اإلنـــارة يف تفعيـــل البعـــد الثقـــايف   اســـتثمارإن اســـتخدام التقنيـــات احلديثـــة القـــادرة علـــى        

خصــائص وأشــكال وديكــورات وزخرفــة أعمــدة    علــى واالجتمــاعي يف توعيــة اجملتمــع بأهميــة احملافظــة    

والطبيعية والرتاثية للمكـان وتفعيـل   ، والشكلية ، انية اإلنارة واليت بدورها حتافظ على السمات العمر

دور مشاركة اجملتمع يف إثراء أعمدة اإلنارة من اجلداريات املعدنيـة الـيت تظهـر هـذه األعمـدة بأشـكال       

 (47شكل ) خمتلفة وزخارف تعرب عن املكان والثقافة واهلوية االجتماعية .

 

 

 

 

 

  

 ( مظلة احلرم املدني 46شكل ) 

 http://www.rh-love.com/vb/t9807.htmlاملصدر  
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وإن النمو السكاني امللحوظ يف كثري من املـدن وبـروز          

، وظهــــور اســــتخدامات  كــــثري مــــن املشــــاكل احلضــــرية 

ــة    ــادية ، االجتماعيــ ــروف االقتصــ ــة  للظــ ــدة وموائمــ جديــ

، تعتــرب مــن أهــم العوامــل الــيت ســاعدت علــى     والعمرانيــة

ــارة يف     ــدة اإلنـ ــتخدامات أعمـ ــيط اسـ ــات ختطـ ــور دراسـ ظهـ

العامــة واخلاصــة واألمــاكن الرتاثيــة    الشــوارع وامليــادين  

والدينيــة وغريهــا ، مــع األخــذ يف االعتبــار حركــة النقــل    

والتنقــل واملــرور بأنواعــه ، ودراســات التخطــيط العمرانــي    

املتعــــددة ، والــــيت يــــتم مــــن خالهلــــا ربــــط ودمــــج املعطيــــات الطبيعيــــة واالجتماعيــــة واالقتصــــادية           

حلاجات املستقبلية باإلضافة إىل دراسة املراحل والظـواهر  مع التقييم والتنبؤ با، الستخدامات معينة 

املصـــاحبة لتلـــك االســـتعماالت وأيضـــًا إىل اســـتعراض أهـــم  العوامـــل املـــؤثرة علـــى منـــط توزيـــع  هـــذه  

 االستعماالت املختلفة ومدى مشوليتها وتكاملها يف أية منطقة  .

واحلـــدائق واألمـــاكن العامـــة واملســـجد  وإن الدراســة التحليليـــة ألعمـــدة اإلنـــارة العامـــة يف الشــوارع     

احلرام واملسـجد النبـوي واألمـان اإلسـالمية األخـرى وحـدائق الفلـل وغريهـا البـد وأن تقـام علـى أسـس             

 مدروسة وعلمية على كافة األصعدة. 

ومن أهـم االلتزامـات الواجـب توافرهـا يف عمليـة وضـع أعمـدة اإلنـارة يف املكـان هـي )عمليـة تقيـيم                    

وتطوير املكـان واإلنشـاءات اجملـاورة ومسـاحة ممـرات السـيارات وأيضـًا ممـرات املشـاة املختلفـة ، ومعرفـة            

واألرصــفة   كيفيــة معاجلــة املشــكالت النامجــة عــن اخللــل إذا وجــد ، وأيضــًا دراســة حتســني الشــوارع          

ــالي    ــكل مجـ ــي شـ ــا تعطـ ــا ممـ وغريهـ

 .للمكان 

واألخـــــــذ يف االعتبـــــــار البعـــــــد          

إلنســــــاني واالجتمــــــاعي االــــــديين و

، ايف والفكــــــــري والرتبــــــــوي والثقـــــــ 

ــد    ــد البعـــــ ــوف جتـــــ ــالي فســـــ وبالتـــــ

اجلمـــــــالي واحلضـــــــاري والشـــــــكلي 

والزخــريف مبــا يضــفي طــابع خــاص  

ــارة يف   ــدة اإلنـ ــة أعمـ بأشـــكال وزخرفـ

د ُيعـــــاجملتمـــــع و ويـــــؤثر يف، املكـــــان 

 تراثًا هلذا املكان وعنوانًا له . 

 

 

 

   

 ( أعمدة إنارة عامة47شكل )          

 

 ( أعمدة إنارة عامة48شكل )
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 :وفيما يلي عرض حتليلي لبعض أعمدة اإلنارة العامة 

  أعمدة طرق عامة 

 

  Rol-125الصنف 

 نوع املعدن :حديد

 مرت 6اإلرتفاع : 

 وات 052قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة :صوديوم

الوصف التشكيلي 

البساطة و  :واجلمالي

التجريد يف شكل العامود 

الذي على هيئة شبه قوس 

تتفرع منه وحدات الضوء يف 

اجتاهات خمتلفة و 

استخدم فيه تقنية الثين و 

 تقنية طالء املعدن .

  

 ( عمود إنارة طرق . 02شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 Rol-001الصنف 

 نوع املعدن : حديد

 مرت  8اإلرتفاع: 

 وات 052قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : صوديوم 

  :الوصف التشكيلي واجلمالي

بالتجريدية أتسم عمود اإلنارة 

تركيب الشديدة والبساطة يف 

العناصر ، و توظيف الشكل 

إلسقاط الضوء حسب الغرض 

املطلوب ، و قد استخدمت فيه 

مع تقنية  اللحام تقنية

 التفريغ.

  

 ( عامود إنارة طرق . 42شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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  Rol-102الصنف

 نوع املعدن: حديد

 مرت  8اإلرتفاع :

 وات  052قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : صوديوم 

الوصف التشكيلي 

  :اجلمالي

الشكل املستقيم و اجملرد 

للعامود الذي يعتمد على 

االتزان يف توزيع اإلضاءة 

  ميينًا و يسارًا .

  

 ( عامود إنارة طرق .  00الشكل )

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 

 

 

 Rol-006الصنف 

 نوع املعدن : ستانلس ستيل 

 أمتار  6اإلرتفاع : 

 وات  052قوة اإلضاءة : 

 نوع اإلضاءة :صوديوم

 الوصف التشكيلي اجلمالي: 

يعتمد على انسيابية العمود و 

استقامته باإلضافة إىل 

عنصر احلركة يف رأس 

العامود األعلى و الذي حيمل 

الوحدة املضاءة إىل أسفل 

 لرتكيز الضوء .

    

 ( عمود إنارة الطرق .  04شكل )

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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 Rol- 083الصنف 

 نوع املعدن: حديد 

 مرت  8اإلرتفاع : 

 وات  052قوة اإلضاءة : 

نوع اإلضاءة : صوديوم 

 اجلانب التشكيلي اجلمالي:

اعتمد فيها على الشكل  

املستقيم و اجملرد للعامود و 

الذي حيمل يف أعاله وحدتي 

اإلضاءة حيملها عامود 

حديدي استخدمت فيه 

تقنية التفريغ كشكل زخريف 

د شكل مقوس يعلو العامو

 على شكل نصف دائرة .

  

 ( عامود إنارة طرق .04شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 

 

 

 

 Rol-074الصنف 

 نوع املعدن :حديد

 مرت  1اإلرتفاع :

 وات 422-72قوة اإلضاءة : 

 نوع اإلضاءة : صوديوم 

: التشكيلي اجلمالياجلانب 

يعتمد على الشكل املستقيم 

اجملرد للعامود يعلوه تفريغ 

معدني على شكل نصف قوس 

على اجلانبني اللذان حيمالن 

  وحدتي اإلضاءة .

  

 ( عامود إنارة طرق. 01شكل ) 

  https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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   اعمدة حدائق وأرصفة 

 

 Rol-058الصنف 

 نوع املعدن :حديد

 مرت  8اإلرتفاع :

 وات  052قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : صوديوم 

 :اجلانب التشكيلي اجلمالي

يعتمد على الشكل املستقيم و 

اجملرد للعامود و يعلوه وحدتني 

مفرغتني على هيئة مثلث ذات 

شكل هندسي مجالي مائل 

لألمام حيتوي على وحدتي 

  اإلضاءة

 

 

 

 ( عامود إنارة طرق . 05شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 mfl-135الصنف 

 حديدنوع املعدن : 

 مرت4.8األرتفاع : 

 وات 72قوة اإلضاءة:

 نوع اإلضاءة هالوجني

 اجلانب التشكيلي اجلمالي:

اعتمد على استقامة العامود 

يعرتضه يف األعلى شبه قوس 

خبطني متوازين احدهما  

حيمل على جانبية وحدات 

 اإلضاءة واملوجه لألسفل .

  

 ( عامود حديقة أو رصيف06شكل ) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

http://www.streetslightsfactory.com/our-products/859424326056/8638060
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media/set
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 mfl-207الصنف 

 نوع املعدن: حديد

 مرت 4.4اإلرتفاع :

 وات  72قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : هالوجني 

: اجلانب التشكيلي واجلمالي

اعتمد على اإلستقامة ، 

ويأخذ زاويه حاده يف أعلى 

مود على اجلانبني واليت العا

حتمل وحدتي اإلضاءة ، 

العامود مفرغ من الوسط 

 بشكل طولي .

  

 ( عامود حديقة أو رصيف 07شكل ) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

 mfl-102الصنف 

 نوع املعدن :ألومنيوم

 مرت 4.5اإلرتفاع : 

 وات  72قوة اإلضاءة : 

 نوع اإلضاءة : صوديوم

 اجلانب التشكيلي اجلمالي:

اعتمد على الشكل اجملرد 

للعامود ذو نتوئات بسيطه 

مرتفعه ، يعلوه عامود شبه قوس 

خبطني متوازين يربط بينهما 

قطع حديدية دائرية الشكل 

تتخللها زخرفه بسيطه والذي 

حيمل على جانبية وحدات 

 اإلضاءة املوجهه لألعلى .

  

 ( عامود حديقة أو رصيف 08شكل ) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

https://www.facebook.com/media/set
https://www.facebook.com/media/set
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 mfl-092الصنف 

 نوع املعدن :حديد

 مرت 4اإلرتفاع :

 وات  72قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة :صويوم

 اجلانب التشكيلي اجلمالي: 

اتسم عامود اإلنارة بالتجريد 

والبساطه يف الشكل ، أعلى 

العامود يعرتضة عامودين 

حديديني متوازينني يعلوه 

عامود أخذ شكل نصف الدائرة 

، والذي حيمل فيه وحدة 

إضاءة واحدة تشبة يف شكلها 

 الفانوس.

 

 

 

 

 ( عامود حديقة أو رصيف02شكل) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

 Afl-048الصنف 

 نوع املعدن: ألومنيوم

 مرت4.4اإلرتفاع:

 وات 45-06قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة :هالوجني 

 اجلانب التشكيلي واجلمالي:

اعتمد على الشكل املستقيم 

سداسية والذي يتكز على قاعدة 

الشكل فيها بعض الزخارف 

واملمتده إىل أعلى العامود 

والذي حيمل على جوانبة 

الثالث وحدات إضاءة ثبتت على 

أجزاء معدنية مزخرفة ، يف قمة 

 العامود وحدة إضاءة خمتلفة .

 

 

 

 

 ( عامود حديقة أو رصيف42شكل ) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

https://www.facebook.com/media/set
https://www.facebook.com/media/set
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 Afl-026الصنف 

 نوع املعدن : أملنيوم

 مرت 4.5اإلرتفاع :

 وات  45 -06قوة اإلضاءة:

 نوع اإلضاءة :هالوجني 

 اجلانب التشكيلي اجلمالي: 

اعتمد على استقامة العامود 

 مدبب من األسفل ويضيق

كلما أجتهنا لألعلى على 

جسم العامود تقسيمات 

بسيطة بارزة ، أعلى العامود 

حيمل زخرفة نباتية حديدية 

على اجلانيب العامود والذي 

 حيمل وحدات اإلضاءة .

  

 ( عامود حديقة أو رصيف 44شكل ) 

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

 mfl-200الصنف 

 –نوع املعدن : العامود حديد 

 الفروع حديد

 أمتار  6اإلرتفاع : 

 وات  45قوة اإلضاءة : 

 نوع اإلضاءة : هالوجني 

: اجلانب التشكيلي واجلمالي

اعتمد على استقامة العامود 

والذي حيتوي يف أعاله على 

اجتاهات وحدات إضائية يف أربع 

، أعلى العامود ُثبتت عليه فروع 

حديدية والعامود يف جممله 

 يشبة شكل النخلة .

  

 ( عامود حديقة أو رصيف40شكل )

 https://www.facebook.com/media/setاملصدر 

https://www.facebook.com/media/set
https://www.facebook.com/media/set
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  أعمدة ميادين عامة 

 

 Dil-029الصنف 

 ستانلس ستيل نوع املعدن :

 مرت  6اإلرتفاع : 

نوع اإلضاءة : صوديوم )سلسلة 

 من األنوار املتغرية (

: الوصف التشكيلي اجلمالي

يعتمد على استقامة العامود 

الذي حيوي بداخله على 

جمموعة من األعمدة املعدنية 

األقل مسكًا و يعلو العامود 

الوحدة املضاءة على شكل 

  اجلوهرة .

  

 عامود إنارة ميداني .( 44شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 chl-001الصنف 

نوع املعدن : العامود حديد 

 واإلضاءة املثبتة أملونيوم

 مرت  7االرتفاع: 

 وات  452قوة اإلضاءة :

 هالوجني : نوع اإلضاءة

 وصوديوم .

: التشكيلي واجلمالياجلانب 

يعتمد على انسيابية العامود و 

استقامته و الذي يعتمد يف 

شكله العام على شكل الزهرة أو 

النخلة و ذلك بالوحدات 

اهلندسية املتكررة يف مجيع 

اجتاهات أعلى العامود و الذي 

 توزع فيه وحدات اإلضاءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عامود إنارة ميداني. 41شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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 Sql-041الصنف 

 نوع املعدن :ستانلس ستيل

 مرت  8اإلرتفاع : 

 45×مصباح  402قوة اإلضاءة :

 وات 

 نوع اإلضاءة : هالوجني 

 :اجلانب التشكيلي اجلمالي

يعتمد على الشكل املقتبس من 

السنبلة و الذي يتفرع منه عدد 

من األفرع املعدنية اليت حيتوي 

  كاًل منها على وحدة إضاءة .

  

 . ميداني( عامود إنارة  45شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر  

 

 

 SQl- 028 الصنف

 نوع املعدن : حديد 

 مرت  6األرتفاع : 

 وات 44×مصباح  64قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : هالوجني 

يعتمد  :اجلانب التشكيلي اجلمالي

على انسيابية العامود و اليت حتمل 

عدد من الدوائر املعدنية املتكررة و 

اليت حتمل كاًل منهما عدد من 

 وحدات اإلضاءة .

  

 إنارة ميداني .( عامود  46شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 

 

 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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 SQL-042الصنف 

 نوع املعدن : ستانلس ستيل 

 مرت  8اإلرتفاع :

 45×مصباح  014قوة اإلضاءة :

 وات 

 نوع اإلضاءة : هالوجني 

: اجلانب التشكيلي اجلمالي

الشكل احللزوني يعتمد على 

الذي حيمل وحدات اإلضاءة 

حيث يتوسطه العامود املستقيم 

 الذي يرتكز عليه الشكل .

 

 

 

 

 ( عامود إنارة ميداني . 47شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 

 ROL-157الصنف 

 نوع املعدن : حديد

 مرت 8اإلرتفاع : 

وات 15×1قوة اإلضاءة : 

وات  452×0هالوجني ،

 صوديوم

نوع اإلضاءة :صوديوم اجلانب 

 : التشكيلي و اجلمالي

يعتمد على الشكل املستقيم  

للعامود و الذي يعلوه أنصاف 

دائرية يف األربع اجتاهات و 

اليت حتمل أربع وحدات 

إضاءة متجهة إىل أسفل و 

حدات يعلو أعلى العامود و

هندسية مفرغة من املعدن 

على جانيب العامود من 

 األعلى.

 

 

 

 

 

 

 ( عامود إنارة ميداني .48شكل )  

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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 SQL-002الصنف 

 نوع املعدن : حديد

 مرت  8اإلرتفاع :

 45×مصباح  428قوة اإلضاءة :

 وات 

 نوع اإلضاءة: هالوجني 

: اجلانب التشكيلي اجلمالي

يعتمد على الشكل املستقيم 

للعامود و الذي حيتوي على 

وحدات معدنية جانبية حتمل 

كاًل منهما وحدة إضاءة من 

مجيع االجتاهات حول العامود 

و العامود يف جممله حيمل 

 شكل السنبلة .

  

 ( عامود إنارة ميداني .42شكل )  

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

https://www.facebook.com/media
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  جمسمات مضيئة 

 

 

 

 STL-01الصنف 

نوع املعدن : حديد مطلي 

 باألستل ستيل 

 مرت  8اإلرتفاع :

 وات  122قوة اإلضاءة :

 نوع اإلضاءة : صوديوم 

 :اجلانب اجلمالي التشكيلي

يعتمد على الشكل الكروي 

لشبكة من احلديد املطلي و 

الذي يعرب شكل الكرة األرضية 

بتحديد أشكال القارات و اليت 

ترتكز على قاعدة من املعدن 

منشورية الشكل و توضع 

اإلضاءة يف أسفل الكرة أعلى 

القاعدة لتوزيع اإلضاءة حنو 

 األعلى.

 

 

 جمسم الكرة األرضية .(  12شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media
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 STL-03الصنف 

نوع املعدن : حديد مطلي 

 باألستيل ستيل 

 مرت  44األرتفاع : 

ملبة سفلية  40قوة اإلضاءة :

 8وعلويه بنظام الدجيتل +

 ملبات فريلو 

 نوع اإلضاءة : إضاءة متغرية 

 :اجلانب اجلمالي التشكيلي

يعتمد على الشكل املستقيم 

للعامود اجملسم و الذي 

يتكون من تقسيمات من 

املعدن بشكل عرضي و توزع 

اإلضاءة على جانيب الشكل 

و اجملسم يف جممله ليأخذ 

 شكل مبنى اململكة بالرياض.

  

 ( جمسم اململكة . 14شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media
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 STL-05الصنف 

نوع املعدن : حديد مطلي 

 باألستل ستيل 

 مرت  44اإلرتفاع : 

 40وات + 122قوة اإلضاءة : 

 ملبه فربشر 

 نوع اإلضاءة : هاليجون 

 :اجلانب التشكيلي اجلمالي

يعتمد على الشكل اهلرمي 

للعامود اجملسم و الذي 

يتكون من تقسيمات من 

املعدن لشكل عرضي تعلوه 

اإلضاءة الرئيسية على 

جوانب العامود توزع 

اإلضاءات األصغر حجمًا و 

الشكل يف جممله حيمل 

شكل مبنى الفيصلية 

 بالرياض.

 

 

 

 

 

 

 ( جمسم الفيصلية .10شكل )

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media
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 Stl-04لصنف ا

نوع املعدن : حديد مطلي 

 باألستل استيل 

 مرت  44اإلرتفاع : 

 7وات +  452قوة اإلضاءة :

 ملبات فربشر 

 نوع اإلضاءة :هالوجني 

اجلانب التشكيلي 

 :واجلمالي

على الشكل املستقيم يعتمد 

للعامود املقسم لعوارض من 

املعدن بداخله إضاءة و تعلو 

قمة العامود وحدة من 

املعدن مقسمة على هيئة 

جوهرة تتوسطها اإلضاءة و 

ميتاز العامود باالنسيابية و 

الذي حيمل شكل برج مبنى 

 التلفيزيون بالرياض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيون .( جمسم التلف 14شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/media
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 ( أشكال خمتلفة ألعمدة إنارة الشوارع 11شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر  

 

 

 

 

   

 ألعمدة إنارة الشوارع( أشكال خمتلفة  15شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر  

 

 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media


 81 

 

 

   

 ( أشكال خمتلفة ألعمدة إنارة الشوارع 16شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر  

 

 

 

   

 ( أشكال خمتلفة ألعمدة إنارة الشوارع 17شكل ) 

 https://www.facebook.com/mediaاملصدر  

 
 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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 املبحث الثالث                                   

 املعادن وصناعة أعمدة اإلنارة العامة

 

 

  مفهوم املعادن وطبيعتها 

  خواص املعادن 

  أنواع املعادن 

  أساليب التشكيل املعدني 

  األدوات املستخدمة يف التشكيل 

  املعادن اليت تدخل يف صناعة أعمدة اإلنارة 

  أجهزة اإلنارة يف الشوارع والطرق 

  صناعة أعمدة إنارة الشوارع 
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 العامة املعادن وصناعة أعمدة اإلنارة الثالث : املبحث 

ــا          ــا ، وأنواعهـ ــها ومميزاتهـ ــا خصائصـ ــة ، هلـ ــون يف الطبيعـ ــلبة تتكـ ــواد صـ ــا هـــي مـ ــادن مبفهومهـ إن املعـ

املختلفــة ، لتشــكيل املعــادن أســاليب وطــرق صــناعية كــثرية كمــا أن هلــا أســاليبها وطــرق تصــنيفها           

الـزمن واجملتمـع   املختلفة اليت منها ما كان استمرار ألساليب قدمية وعريقـة وأخـرى متطـورة بتطـور     

 والتقدم التكنولوجي .

 

   : مفهوم املعادن وطبيعتها 

ــو نعــيم ،    ( أن املعــدن هــو " مــادة صــلبة منتجاتــه غــري عضــوية تكونــت بفعــل        م 0226ذكــر ) أب

عوامــل طبيعيــة كمــا أنــه يتميــز ببنــاء ذري مــنظم يف هيئــة بلــورة حتــدها أوجــه بلوريــة مرتبــة حســب        

العناصـر متاثليــة مميـزة ومييــل بعضـها علــى بعــض بزوايـا ثابتــة وأن كـان املعــدن ميكـن التعــرف عليــه       

 (. 2جد يف هيئة بلورة كاملة أو حتى وجود بعض األوجه " )صومتييزه عن املعدن اآلخر إذا و

 

م(  بأنه " مادة صلبة متجانسة تكونت بفعـل عوامـل طبيعيـة غـري عضـوية      4264ويراه )حلمي ، 

 ( . 40وله تركيب حمدود ونظام بلوري مميز " )ص

 

تتكــون منهــا   ( بــأن املعــادن هــي " الوحــدات البنائيــة الــيت   م 0227) الفياللــي ، وآخــرون ،   أشــارو

ذري داخلـي  تـتم علـى سـطح األرض ويف باطنهـا     صخور القشرة األرضية نتيجة للعمليات املعقـدة الـيت   

 ( 40)ص "ثابت ومميز

 

 خواص املعادن  : 

ختتلــف خــواص ونوعيــة املعــادن الطبيعيــة بعضــها عــن بعــض ، حيــث يتميــز كــل معــدن عــن        

اآلخـــر بـــبعض اخلـــواص والصـــفات اخلاصـــة بـــه ، وأن هـــذه اخلـــواص الطبيعيـــة ختتلـــف علـــى حســـب    

تركيبــة املعــدن تركيبــًا كيميائيــًا وذريــًا يــتم وفقهــا اختيــار الفنــان التشــكيلي للمعــدن علــى حســب        

 اخلامة وطبيعتها .  اخلواص املناسبة لتشكيل

  تقسيمًا خلواص املعادن :ـ ( ه4107وحيث ذكرت ) غادة جان ، 

 أوال : اخلواص الفيزيائية 

مجيع الصفات اليت "م( بأنها 4274حيث ذكرت تعريفًا للخواص الفيزيائية نقاًل عن )الصباغ،         

لتوصيل احلراري والكهرباء ، واملغنطة تتصف بها املعادن شاملة الكثافة ، ودرجة االنصهار ، وامليوعة وا

 (06.. )ص " ، والصدأ ، واللون ، واالنعكاس ، وامللمس ، والرائحة
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 أ( الكثافة 

" ( بأنهـــا م 4221تعـــد الكثافـــة مـــن الصـــفات املهمـــة واملميـــزة للمعـــدن ، وذكـــرت ) عنايـــات املهـــدي ،       

ثافــة بــأي طريقــة مــن طــرق املعاجلــة، أو    النســبة بــني وزن كتلــة مــن املعــدن إىل حجمهــا وال تــتغري الك   

 ( .40" )ص –الدرفلة  –السحب  –غريها ، مثل الطرق 

 

 ب( درجة االنصهار  

( بأن درجة االنصهار " هـي مـن الصـفات اهلامـة الـيت يـتم عـن طريقهـا         ـه4107 ، ادة جانذكرت ) غ      

م( إن درجـة اإلنصـهار هـي الدرجـة الـيت يـتم       0224كـرت نقـال عـن ) السـيد ،     ذالتمييز بني املعادن كما 

عنــدها حتويــل املــادة الصــلبة إىل الســائلة بســهولة تســمح بــدمج معــدنني أو أكثــر لتكــوين الســبائك      

 ( . 07وتشكيلها وصبها " )ص

 

 امليوعة  ج(

املعدن للسـيولة واإلنسـياب عنـد     م( بأنها " قابلية0222( نقال عن الشيخ )ـ ه4107أشارت ) غادة جان ،    

درجة احلرارة العاليـة ، والـيت تسـاعد بـدورها علـى مـلء قوالـب السـباكة متامـًا باملعـدن السـائل ، إذ أن            

 ( 07)ص " ذلك يعمل على إظهار كل ما يف القالب من تفاصيل عقب عملية التجمد

 د( امللمس  

نوعية املعدن عن طريق ملمسته ونقلت عن ) سـعد  ( بأنه " يتم حتديد ـه4107ذكرت ) غادة جان ،       

م( أن مالمس املعدن ختتلف من معدن إىل آخر تبعًا لرتكيبه كـل معـدن فهنـاك معـادن تتميـز      4282، 

بأسطحها الناعمة املصقولة كالنحاس والربونز وااللومنيوم ، وهناك معادن أخرى هلـا ملمـس خشـن    

 ( .07لكرب حجم ذراتها كالرصاص )ص

  

 لون ( الـه

أن اللون من الصفات احلسية اهلامة والظاهرة اليت ميكن مالحظتهـا يف املعـادن سـريعًا، وذكـرت            

م( " إن اللــون يســاعد علــى التعــرف علــى تــأثري درجــة     0224هـــ ( نقــاًل عــن ) الســيد ،   4107،  )غــادة جــان 

 (07ألوانًا متعددة " )صاحلرارة على املعادن ، كذلك فإن األمحاض ميكنها أيضًا أن تكسب املعادن 

  

 و( انعكاس الضوء  

إن ظاهرة انعكاس الضوء من الصفات اهلامة اليت عـن طريقهـا يـتم التفريـق بـني املعـادن املختلفـة              

ــان ،    ــابهة يف اللـــون الواحـــد وذكـــرت ) غـــادة جـ م( " إن ذلـــك 4282( نقـــال عـــن ) ســـعد ،  ـ هـــ4107واملتشـ
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االنعكاس يتوقف علـى نـوع وطبيعـة املعـدن ونسـبة الضـوء السـاقط عليـه ودرجـة امتصـاص املعـدن لـه ،             

 ( . 08كما يعترب هذه الصفة من الصفات اليت لفتت انتباه الفنان وجذبته للمعادن " )ص

 

 ي( الصدأ  

وذلـك نتيجـة   مجع الباحثون على أن الصدأ يتكون عند تعرض املعـادن للعوامـل اجلويـة املختلفـة           

نقلـــت ) غـــادة حتلـــل الطبقـــات اخلارجيـــة للمعـــدن حتـــى تبـــدو بلـــون خمتلـــف عـــن لونهـــا الطبيعـــي ، و 

فيمــا عــدا ) الــذهب والفضــة واملعــادن   تشــرتك مجيــع املعــادن بــأن  " (م  4282ســعد ) هـــ ( عــن4107،جــان

 (.08)ص" الثمينة ( يف خاصية واحدة وهي قابليتها للصدأ بدرجة أكرب من قابلية النحاس 

  

 ثانيًا : اخلواص امليكانيكية 

م( يف كون اخلواص امليكانيكية تغريات ناجتة عن 4274 ، ( مع ) الصباغـ ه4107تتفق ) غادة جان ،       

ــواص          ــرب اخلـ ــكيل ، وتعتـ ــغيل أو التشـ ــاء التشـ ــواء أثنـ ــادن سـ ــى املعـ ــؤثرة علـ ــادات املـ ــاالت واإلجهـ االنفعـ

امليكانيكية من أهم اخلواص للمعـدن نظـرًا ألنهـا تعطـي صـورة شـاملة عـن املعـدن وإمكانيـة تشـكيله يف           

 ( 02) ص.ل الظروف املختلفة أثناء التشكي

 وتتمثل اخلواص امليكانيكة يف النقاط التالية : 

 أ( اللدونة  

م( قابلية املعـدن للتشـكيل بتـأثري االجتهـادات تشـكياًل دائمـا دون       4274 ، وهي كما عرفها ) الصباغ      

 (422عودته إىل شكله األصلي بعد زوال اجلهد " )ص

 

 ب( الصالدة  

م( بأنها مدى مقاومـة جسـم مـا ألي جسـم آخـر يـؤثر فيـه مبعنـى أن         4221 ،عرفها ) عنايات املهدي        

تقاس صالدة املعدن باملقاومة اليت يبديها سطح ناعم لعوامل احلك واخلدش وتعني الصالدة بسهولة 

 ( 40مبالحظة التاثري الناتج عن خدش املعدن مبعدن آخر " )ص

 –الـبالتني   –صالدة إىل األقل صالدة وهي : احلديد ( املعادن األكثر ـ ه4107 ،وعرضت)غادة جان       

  ( .02الرصاص " )ص –القصدير  –األملنيوم  –الذهب  –الفضة  –الزنك  –النحاس  –النيكل 

 

 ج( قابلية السحب  

م( بأنها قابليـة املعـدن للتمـدد باجتـاه الشـد أو التشـكيل الثابـت عنـد الطـرق          0222عرفها ) الشيخ ،       

 ( . 48القوة املطبقة على حد املرونة دخلت يف جمال اللدونة " )صإذا ما زادت 
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وتــتم عمليــة ســحب املعــادن علــى البــارد ، أمــا قابليــة املعــادن علــى الســحب يف درجــات احلــرارة العاليــة         

 –األملنيـوم   –النحـاس   –احلديـد   –الفضة  –البالتني  –م( كالتالي : الذهب 0222فريتبها ) الشيخ ، 

 الرصاص . –القصدير  –ك الزن –النيكل 

 

  د( قابلية الطرق 

م( بأنها خاصية تساعد اجلسم على اإلسطالة وبقدر ثابت يف 4221تعرفها ) عنايات املهدي ،       

مجيع االجتاهات دون أن ينكسر وذلك من جراء تعريضه للطرق أو لقوة ضاعطة وتظهر هذه 

 . ( 41اخلاصية بوضوح تام يف املعادن عند طرقها " )ص

 –الرصاص  –الفضة  –م( املعادن على حسب قابليتها للطرق كالتالي : الذهب 4228ورتب )قدال ، 

 النيكل .  –احلديد  –الزنك  –البالتني  –القصدير  –األملنيوم  –النحاس 

 

 هـ ( مقاومة الشد

م( بأنهــا " مقــاوم  4228( يف تعريــف مقاومــة الشــد نقــاًل عــن ) قــدال ،   ـهــ4107ذكــرت ) غــادة جــان ،       

املعــدن للكســر النــاتج عــن الشــد . وفيمــا يلــي ترتيــب املعــادن علــى حســب مقاومتهــا للشــد كالتــالي :        

 ( 42القصدير " ) ص –الزنك  –الذهب  –الفضة  –البالتني  –النحاس  –احلديد  –الصلب 

 

 و (  قابلية اللحام : 

م( بـأن " للمعـادن خاصـية اإللتحـام إذ ميكـن أن تتصـل قطعـتني مـن         4221أوردت ) عنايات املهـدي ،         

معدن واحد أو معدنني خمـتلفني بشـرط أن يكـون مكـان اللحـام نظيـف وأكثـر املعـادن قابليـة للحـام :           

 ( 45النحاس " )ص –احلديد  –القصدير  –الرصاص  –الفضة  –الذهب 

 أنوع املعادن :  

ــل إنهـــا                    ــة بـ ــورتها النقيـ ــادن يف صـ ــد املعـ ــياًل ماجنـ ــادن ، وقلـ ــواع املعـ ــف أنـ ــة مبختلـ ــر الطبيعـ تزخـ

تستخلص من خاماتها األولية املوجـودة يف الطبيعـة ، فتوجـد أحيانـًا خمتلطـة باألحجـار أو األتربـة أو        

طــات يســتخرج الصــخور واجلبــال مصــدر هــام الســتخراج املعــادن ، كــذلك فــإن األنهــار والبحــار واحملي

 منها الكثري من املعادن كالذهب والنحاس واملنجنيز والنيكل . 

وتقريًبـا مل  ،  هـو عنصـر معـدني يوجـد يف الطبيعـة      احلديدورد يف موقع )ويكيبيديا احلرة( أن 

وعــادة مــا يوجــد يف   ،  ور علــى احلديــد أبــًدا يف شــكله األصــلي )احلديــد النقــي( يف الطبيعــة       يــتم العثــ 

 .، مع العديد من عناصر شوائب أخرى خملوطة فيهكربيتيد أو أكسيد صورة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF
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 معادن غري حديدية . ، تنقسم املعادن إىل قسمني رئيسيني : معادن حديدية  

 

 أواًل : املعادن احلديدية : )احلديد( 

ــة    4228( نقــال عــن ) الدهشــان ،   ـهــ4107ذكــرت ) غــادة جــان ،     ــد بداي م( " أن اإلنســان اكتشــف احلدي

ــاتج عــن              ــد الطبيعــي الن كمــادة صــلبة تهــبط مــن الســماء وهــو احلديــد النيزكــي ، ثــم عــرف احلدي

قبـل املـيالد ( ، ويتواجـد احلديـد يف الطبيعـة يف صـورة صـخرية وقـد ظـل           0222الرباكني حوالي سنة )

درًا لدرجــة أنــه كــان يعتــرب أغلــى مــن الــذهب رغــم ســعة انتشــار          احلديــد اخلامــك لفــرتة طويلــة نــا    

 ( 44)ص" مركباته يف الصخور والرتبة بنسب متفاوتة 

ويعد احلديد النقي فقري حتى خواصه امليكانيكية لذلك أضيفت إليـه سـبائك أخـرى لتحسـني             

ص متنوعــة ، خواصــه فيشــكل وجــود الكربــون مــع احلديــد أهــم الســبائك الــيت تكســب احلديــد خــوا          

 م( تسميات لسبائك احلديد على حسب نسبة وجود الكربون بها .4286وأطلقت ) نادية جاد ، 

 وللمعادن احلديدية نوعني :

   احلديد الزهر-4

% كمـا حيتـوي علـى بعـض الشـوائب      0هو احلديد الذي حيتوي على نسبة من الكربون تزيـد عـن           

 ( .40)صمثل السيليكون واملنجنيز والفسفور 

احلديد الـذي حيتـوي علـى نسـبة كربـون      ؛ هو  احلديد الزهرموقع ) ويكيبيديا احلرة ( ذكر أن         

 ، توجد به نسبة كبرية من الكربون مما يتسـبب يف عـدم صـالبته   ،  الوزن% حسب 6% إىل 0.2ترتاوح من 

وال ميكـن تشـكيل احلديـد الزهـر دون      يعد احلديد الزهر معدًنا هًشـا وميكـن كسـره كالزجـاج ،     ؛  إذن

وال ميكن تقويـة الصـلب الـذي حيتـوي علـى نسـبة       ،  حديد طروق معامالت حرارية خاصة لتحويله إىل

 ؛  وفيمــا يلــي ، % بواســطة معاملــة حراريــة تكفــي لصــنع أدوات صــلب قويــة مفيــدة   2.6كربــون أقــل مــن  

واحلديد الذي حيتوي على نسـبة منخفضـة مـن الكربـون وأنـواع أخـرى مـن         سيشار إىل احلديد املطاوع

 .احلديد احلديد اللني غري املقوى دون متييز مبصطلح

 

 م( إىل :0226وصنفته )غادة ، جان 

  الزهر الرمادي 

وهو الناتج عـن كسـر هـذا النـوع مـن الزهـر ويوجـد الكربـون فيـه بصـورة حـرة والزهـر األبـيض وهـو                    

 فيه الكربون يف صورة مركب كيميائي )السمنتيت( . الذي يوجد

 احلديد املطروق 

 وهو القابل للسحب والتطريق إلجهاده عن طريق معاملته حراريًا . 

  احلديد السبائكي 

 وهو احلدي الزهر املضاف إليه معدن آخر بهدف حتسني خواص السبيكة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
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 احلديد الصلب ) الفوالذ ( -0

%( ويســتخدم الفــوالذ يف التشــكيل الفــين ،  0هــو احلديــد الــذي ال تزيــد نســبة الكربــون فيــه عــن )           

واحلديـد الصـلب   ، والصلب الكربـوني ومسـي بهـذا ألنـه الكربـون العنصـر الوحيـد املضـاف إىل احلديـد          

 السبائكي وهو املضاف إليه عناصر أخرى غري الكربون   

هــو أنقــى شــكل للحديــد، كمــا يــتم      احلديــد املطــاوع وذكــر يف موقــع )ويكيبيــديا احلــرة( أن   

 حسب الوزن . الكربون % من2.21استخدامه أو إنتاجه بكميات. قد حيتوي على نسبة صغرية تبلغ 

ومن خالل األسـلوب التقليـدي لتصـنيع احلديـد املطـاوع، حيتـوي هـذا احلديـد علـى أنسـجة داخليـة               

جـب أن توضـع تلـك األليـاف يف االعتبـار      ليفية، وكي تكون حدادة احلديد املطاوع ذات جودة عالية في

 عد أفضل إىل جانب هذه احلبيبات وليس من دونها. أثناء التشكيل؛ حيث إن قوة احلديد ُت

% حسـب  4.7% إىل 2.4فيـه مـن   هو خليط مـن احلديـد وتـرتاوح نسـبة الكربـون       الصلبواحلديد 

،  يســمح وجــود الكربــون للصــلب بتشــكيل واحــدة مــن التكوينــات البلوريــة املختلفــة والعديـــدة          ، الــوزن 

تقويـة صـالبة قطعـة الصـلب وانعـدامها خـالل        ، يبـدو أن هـذا األمـر يشـبه القـدرة علـى       وبالعني اجملردة

، فإنهـا عمليـة قابلـة     بـون حتـتفظ بثباتهـا   إذا كانت نسـبة الكر ،  عمليات متنوعة من املعاملة احلرارية

قــد ينــتج عــن خلــط الصــلب بنســبة أعلــى مــن الكربــون الوصــول إىل مســتوى أعلــى مــن احلــد    ، للعكــس

 (18شكل ).األقصى للصالبة

تشكيل معدن حديد ساخن لدى 

 فنان تشكيلي  

 
 ( طريقة تشكيل احلديد بالتسخني )موقع ويكبيديا احلرة(   18شكل رقم ) 

 

 ثانيًا : املعادن غري احلديدية : 

وهـذا مـا أكـده    ، هــ( بـأن " اكتشـف اإلنسـان املعـادن منـذ فجـر التـاريخ         4107ذكـرت ) غـادة جـان ،          

، وأن أول فلز   اكتشافه هـو الـذهب   ، املؤرخون بأن املعادن غري احلديدية هي األوىل يف حياة اإلنسان 

ــة الكتشــاف بــاقي املعــادن      ، ة األرضــية نظــرًا لوجــوده منفــردًا ونقيــًا يف القشــر     وكــان اكتشــافه بداي

 (41)ص  " املوجودة يف الطبيعة كالنحاس والقصدير واأللومنيوم وغريها

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8


 88 

 

 الذهب :  -4

)غــادة قبــل املــيالد وذكــرت  5222يعــد الــذهب أول املعــادن الــيت   اكتشــافها وكــان حــوالي ســنة         

أنه ميكن بالتحديـد القـول بـأن الـذهب   اكتشـافه يف      " م( 4227نقاًل عن الدهشان )هـ (4107-جان 

واستخدم يف مصر كثريًا يف القـرن الثالـث عشـر قبـل املـيالد ، ويتمتـع       ، القرن التاسع عشر قبل امليالد 

كمــا يســهل صــبه وتشــكيله علــى البــارد    ، الــذهب بقابليتــه للطــرق والســحب يف قطاعــات رقيقــة جــدًا    

اخن ، ويســـتخدم الـــذهب يف تشـــكيل وســـباكة األعمـــال الفنيـــة ويف صـــناعة التحـــف والتماثيـــل    والســـ

واجملوهرات واألواني وغريها ، غري أن استخدام الذهب يف سباكة األعمال الفنية يف الوقت احلالي قل 

م( 4227)الدهشـان  ، ونقاًل عن الرتفاع أسعار الذهب ، وعن األعمال الفنية بالذهب كالتماثيل واآلثار 

اتفق معه قدال يف أن معظم الذهب الذي عثر عليه يف مصر القدمية كانـت يف صـورة سـبائك    الذي و

حسب نسبة الفضة أو النحاس فيه ،  41أو  46أو  48مع الفضة ويف هذه احلالة يصنف الذهب إىل عيار 

لونـًا أصـفر مـائاًل    م( أنه عندما يضاف النحاس إىل سبائك الذهب تكسـبها  4286نادية جاد ) ونقاًل عن

ألخضر ، بينما إضافة الفضة للـذهب تكسـبه لونـًا أصـفر باهـت وهـذا يفيـد الفنـان يف عملـه وجماالتـه           

 ( 45-41)ص" الفنية 

م( بأن " الذهب من أكثر املعادن كثافة وله لون أصفر المع بقابلية 4221 ،ذكرت )عنايات املهدي      

 ( 05عالية للسحب والطرق " )ص

 

 :  الفضة -0

الفضة عرفت الفضة منذ أقدم العصور وهي معدن ناعم أبـيض  " ( بأن ـه4107ذكرت ) غادة جان ،       

% مـن الضـوء السـاقط علـى     25( بإن ملعانها يعكـس  م 4228قدال ) نقاًل عن اللون ذو بريق معدني المع و

م( وتغلـي  5262.5ا )، ودرجـة انصـهاره   4( غـم/ سـم  42.52سطحها مقارنـة باملعـان األخـرى وإن كثافتهـا )    

 م( وتغلي عند درجة حرارة 54255عند درجة حرارة )

 م( . 54255)

تعرب الفضة من املعـادن النفسـية وأكثرهـا وفـرة وأقلـها تكلفـة كمـا إنهـا تتميـز باحتالهلـا املرتبـة                  

الثانية بعد الذهب من حيث مرونتها وقابليتها للطرق والسحب إضـافة إىل متيزهـا بتوصـيلها العـالي     

ة القيســي م( مــع بــاهر 4286جــدًا للحــرارة والكهربــاء ومقاومتهــا للتآكــل والصــدأ وتتفــق ناديــة جــاد )     

م( يف ذلـك بــأن سـطح الفضــة يتأكســد بـبطء نتيجــة تعرضــه ملركبـات الكربيــت يف اهلــواء ويف     4284)

حينهــا يفقــد ســطح الفضــة صــفته الرباقــة أمــا مــن حيــث تأثرهــا باألمحــاض فلــها قابليــة الــذوبان يف     

 محض النيرتيك املركز ويف محض الكربيتيك املركز الساخن . 

امات كثرية وكلنها غالبًا ما تسبك مع عناصر معدنية أخرى لتزيد مـن  وللفضة النقية استخد      

( أن أشـهر العناصـر التسـابكية هلـا هـي النحـاس واأللكرتيـوم        م 4228صالدتها ومتانتهـا ويـذكر قـدال )   

وتستخدم سبائك الفضـة يف أغـراض عديـدة منهـا صـناعة احللـي والتحـف الفنيـة وسـباكة األعمـال           

 ( 46-45النحتية الصغرية )ص
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 الزنك : -4

ــا(   " م( أنـــه 4221 ،عرفتـــه ) عنايـــات مهـــدي       ــًا ) التوتيـ عنصـــر معـــدني يطلـــق عليـــه املصـــريون أحيانـ

م( مع تقدير لبـاحثني لكثافـة   4227والزنك معدن فلز لونه أبيض فضي مائل للزرقة واتفق الدهشان )

" م( 5227درجـة غليانـه فتصـل علـى )    م( أما 5142ودرجة انصهاره ) 4( غم/ سم7.40الزنك اليت تقدر بـ ) 

 وحيتوي غالبية الزنك على خام الرصاص ) اجلالينا ( ، ( 00)ص

 

  اكتشــاف الزنــك   عــن طريــق املصــادفة يف النصــف " هـــ( 4107 ، كمــا قالــت فيــه )غــادة خــان       

حيـث أن الزنـك ال   ، حـني كـان يـتم اسـتخالص الرصـاص مـن خاماتـه        ، األول من القرن الثامن عشـر  

بل يستخلص من خاماته األساسية وهي كربيتيد الزنـك ) بلنـد الزنـك    ، يوجد منفردًا يف الطبيعة 

م( إن الغالبية مـن خامـات الزنـك    4264وكربونات الزنك وسيليكات مائية الزنك ويضيف حلمي ) (

 ( 46)ص"حتتوي على خام الرصاص ) اجلالينا ( 

 

 الرصاص :  -1

يعد الرصاص من املعادن املعروفة منذ القدم كما أن اكتشافه هـ( بأنه "4107غادة جان ،  أوردت )       

حني أشعل اإلنسان النار للتدفئة والطبخ ويعترب الرصاص من العناصـر شـبه   ؛   عن طريق املصادفة 

فهـــو ال يوجـــد بصـــورة حـــرة وإمنـــا يســـتخلص مـــن خاماتـــه األوليـــة الـــيت أهمهـــا    ، النـــادرة يف الطبيعـــة 

كربيتيــــــد الرصــــــاص ) اجلالينــــــا ( وعــــــادة مــــــا حيتــــــوي كربيتيــــــد الرصــــــاص علــــــى كربيتيــــــد   

 .  (47")صالزنك

م( بــأن الرصــاص معــدن ذو لــون رمــادي مائــل للزرقــة لــه بريــق معــين     4284بــاهرة القيســي ) وأشــارت     

فـرغم   م( كما أنه أثقل املعادن5407وينصهر عند درجة حرارة ) 4( غم/ سم44.1داكن ، تبلغ كثافته )

اعتباره أثقل من احلديد إال أنه يتميز بطراوته ومرونته ولدونته وسهولة صبه وتشكيله كما انه قابل 

للطرق والسحب ومقـاوم لتـأثري األمحـاض وغالبـًا مـا يسـبك مـع عناصـر أخـرى ليحسـن مـن مقاومـة             

  .سبائكها كإضافته للنحاس والفوالذ

 

 ( القصدير : 5

يعتــرب أحــد أقــدم املعــادن الــيت استخلصــها اإلنســان   " ( بــأن القصــدير ـ هــ4107) غــادة جــان ،  ذكــرت    

 ،فقـد كـان اكتشـاف القصـدير سـببًا يف تطـور حيـاة اإلنسـان األول         ، واستخدمها منذ العصور األوىل 

والقصــدير ال يوجــد بصــورة نقيــة بــل إنــه يســتخلص مــن خاماتــه األوليــة الــيت أهمهــا " الكاســترييت "      

وينصـهر عنـد    4( غـم/ سـم  7.08والقصدير معدن أبيض المع مائل قلياًل إىل الزرقة وتقـدر كثافتـه بــ )   

ــز الدهشـــان  )م( ، 5040درجـــة حـــرارة ) ــه لالحتكـــاك واألمحـــ  4227وأوجـ اض م( أهـــم خواصـــه يف مقاومتـ
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نظــرًا لتكــون طبقــة رقيقــة مــن أكســيد القصــدير متنــع أكســدته يف اجلــو اجلــاف  ، والتآكــل والصــدأ 

كمــا يعتــرب القصــدير معــدنًا طريــًا قــاباًل للطــرق   ، ويــزداد مســك هــذه الطبقــة بازديــاد رطوبــة اجلــو   

ــارد والســاخن     ــى الب ــة      ،  والســحب والتشــكيل عل ويتمتــع القصــدير مبنظــر جــذاب ومجــل زاد مــن أهمي

ــريه   ا ــين وغـ ــكيل الفـ ــتخدامه يف التشـ ــبائك      ، سـ ــوين السـ ــرى لتكـ ــر آخـ ــع عناصـ ــاف مـ ــا يضـ ــثريًا مـ وكـ

 ملـا لـه   يتاس لتكوين سبائك الربونز حيث يستخدم يف صب أعمال التشكيل الـنح حكإضافته مع الن

  (48)ص" من مميزات خاصة 

أشـد صـالبة   ، مقـارب للزرقـة   معدن أبيضا المع  بأنه "م( القصدير4221 ،وعرفت ) عنايات املهدي          

 "ل كتـل وعـروق وصـفائح بـالكيلو جـرام     يبـاع يف األسـواق علـى شـك     ،وأطرى مـن الزنـك    ،من الرصاص

 (. 00)ص

 

 الفوسفور :  -6

يف م( 4278طــوبي ) نقــاًل عـن  الفوسـفور مـن املعــادن الالفلزيـة و   هــ( بــأن "  4107،  ذكـرت )غـادة جــان        

ورمبــا يكــون قــد جــاء هــذا املعنــى مــن الضــوء ، نســبة إىل حامــل الضــوء بأنــه نــى تســميته بالفوســفور عم

ــالم    ــدره يف الظـ ــذي يصـ ــن      ، الـ ــتخلص مـ ــه يسـ ــردة ولكنـ ــة منفـ ــة حبالـ ــد يف الطبيعـ ــفور ال يوجـ والفوسـ

م( أن 4227الدهشــان ) ذكــرت نقــاًل عــن مركباتـه والــيت أهمهــا معــدنيًا الفوســفوريت " و " اآلباتيــت " و 

خام الفوسـفور يتميـز بصـالدته وصـالبته العاليـة ومقاومتـه للتآكـل والصـدأ الـيت جعلـت منـه معـدنًا             

بالغ األهمية وذلك بإضافته للعناصر الفلزية كسبائك النحاس والربونـز إذ أنـه يسـاعد علـى إزالـة      

واص جيــدة وختتلــف تلــك  األكســجني منهــا إضــافة إىل إنتاجيــه لســبائك بالغــة األهميــة متتــاز خبــ   

 (. 48)ص " اخلواص بنسبة الفوسفور املضاف إليها

 

 األملنيوم :  -7

فهـو مـن أكثـر املعـادن     ، األلومنيوم مـن معـادن القـرن العشـرين     "( بأن ـه4107ذكرت ) غادة جان ،        

ال يوجد حرًا  م( إنه4284دكروب ) نقاًل عن و، انتشارًا يف القشرة األرضية بعد األكسجني والسيلكون 

يف الطبيعة وإمنا يستخلص من أكاسيده املائية املعروفة بــ " البوكسـيت " ويتميـز األلومنيـوم النقـي      

بلون فضي المع مـائال للبيـاض وهـو عـاكس للضـوء واحلـرارة السـاقطة عليـه كمـا أنـه يتميـز خبفـة             

 . (48")صوزنه وقوته 

أبيض اللون وقليل اللمعة وفضي أكثر مـن الفضـة    معدن" م( بأنه4221ووصفته ) عنايات املهدي ،      

 ( 04ولونه ال يتغري بتأثري العوامل اجلوية مثل أكثر املعادن األخرى ")ص

 

 النحاس :  -8

( يعترب النحاس ثاني فلز أكتشفه اإلنسان بعد الذهب كما أنه يعد مـن  ـه4107ذكرت ) غادة جان ، 

بني أول العناصر اليت اسـتخدمها اإلنسـان قـدميًا حتـى أنـه شـكل أول فـرتة حضـارية يف تـاريخ البشـرية           
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وهـذا مـا يؤكـده الدهشـان     ( ، 42")صوهي الفرتة اليت سبقت العصر الربونزي وتلت العصر احلجـري  

لقد جاء العصر الربونزي بعـد العصـر احلجـري ولكـن هنـاك مـن بـني علمـاء تـاريخ           م( بقوله4227)أ( )

الفلــزات واملــواد اهلندســية مــن يعتقــد أن هنــاك عصــرًا قــد ســقط بــني هــذين العصــرين وهــو العصــر              

 ( . 454النحاسي " )ص

         

نيــة أمــا منصــهرة م( بــأن النحــاس فلــز ذو لــون خــاص بــه بــني احلمــرة والب  0227وذكــر ) أبــو نعــيم ،       

 ( . 58وصفائحه الرقاق جدًا فيتميزان بلون أخضر يف الضوء النافذ )ص

 

أن النحاس وخاماته حيتل مكانـة واسـعة   "م( 4264حلمي )نقاًل عن  هـ(4107، ت )غادة جان وذكر         

املتكونـة  من القشرة األرضية فهو موجـود يف الطبيعـة بعـدة أشـكال فهـو إمـا أن يكـون يف صـورته األوليـة          

من رواسب الصـخور املالمسـة لكتـل ناريـة أو يف بعـض أنـواع الصـخور الربكانيـة وغالبـًا مـا يكـون علـى             

 ( 12. )ص"شكل قطع محراء نقية خمتلفة بعدة شوائب كالصخور والسيلكا واحلديد 

      

 : هـ (تتمثل فيما يلي4107، للنحاس عدة سبائك ذكرته ) غادة جان 

 

  Brassسبائك النحاس األصفر ) الرباس (  -4

وقـد أمجـع البـاحثون علـى أن     ، تصنع سبيكة النحاس األصفر أساسًا من معدني النحاس والزنك       

م( أنهـا ختتلـف علـى    4227%( أمـا نسـبة الزنـك فـذكر الدهشـان  )     52نسبة النحاس فيهـا ال تقـل عـن )   

حســـب الســـبيكة املطلوبـــة فغالبـــًا مـــا يضـــاف إليـــه إضـــافات بســـيطة مـــن عناصـــر أخـــرى كالقصـــدير    

 س األصفر . واأللومنيوم والرصاص واملنجنيز .. اخل تعمل على حتسني خواص سبائك النحا

  (Bronsze Alloysسبائك الربونز ) -0

والقصـدير  ، ونز " فقط على سـبائك احملتويـة علـى نسـبة مـن النحـاس       ربأطلق قدميًا مسمى " ال       

ولكـن يف الوقــت احلـالي أصــبح هلـذا االســم مــدلول واسـع إذ يطلــق علـى مجيــع سـبائك النحــاس الــيت       

 –) النحـاس  ر التسابكية األخرى فيما عدا إليه أيا من العناصالقصدير ( مضافًا  –النحاس )أساسها 

 %( أو أكثر زنك كعنصر أساسي . 40الزنك( احملتوي على حوالي )

  (nuekel alloys-Cubroسبائك الكوبرونيكل ) -4

%( 12%( إىل )42حتتــوي هــذه الســبيكة علــى النحــاس مضــافًا إليــه النيكــل بنســبة تــرتاوح مــا بــني )           

م( أن من أشـهر سـبائك الكوبرونيكـل اسـتخدامًا     4227إليها احلديد أحيانًا وأضاف الدهشان )ويضاف 

 %( نيكل . 42تلك اليت حتتوي على نسبة )

 ( nickel silverالفضة األملانية ) -1

الزنـك ( وتعـرف هـذه     –النيكـل   –الفضة األملانية عبـارة عـن سـبيكة ثالثيـة مكونـة مـن ) النحـاس              

زنـك فبـالرغم مـن أن     –نيكـل   –السبيكة باسم النيكل الفضي أو الفضة األملانيـة أو سـبائك النحـاس    
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جـاد   م( مـع ناديـة  4227امسها يظهر فيه الفضة فإنها ال حتتوي على الفضـة مطلقـًا وأتفـق الدهشـان )    

م( يف أن اسم ) النيكل الفضي ( اخلاطئ الذي أطلق على هذه السبائك يأتي من اللون الفضـي  4286)

 .الذي تتمتع به هذه السبائك وليس الحتوائها على عنصر الفضة 

 

  أساليب التشكيل املعدني 

ا احتـاج إليـه   أنه منذ قـديم الزمـان اسـتخدم اإلنسـان يديـه يف صـنع مـ         م(4220،  سهام السيدأوردت )    

من أدوات ومعدات ، وتوصل عـن طريـق التجريـب إىل ابتكـار وسـائل مـن شـأنها تسـهيل عمليـة االنتـاج ،           

وبــالرغم مــن التطــور الناشــئ علــى ماكينــات التشــغيل فمــا زال اإلنتــاج اليــدوي قائمــا وســوف يســتمر     

 وجوده .

شـكيل فاملشـتغلون بـه يف مجيـع أحنـاء      كلغـة ت ، فالعمل اليدوي مبثابة لغة عاملية هلا مساتها املميزة    

العامل تربط بينهم صالت عن طريق ما انتجوا مـن أعمـال تتصـل مبـا يتعـاملون بـه مـن خامـات وأنهـم          

 مجيعًا يتعاملون مع خامات بأساليب تقنية حمدودة وتشكيلية غري حمدودة . 

وتركــز األعمــال اليدويـــة علــى غرائــز وملكـــات أساســية يف اإلنســان فنظريـــة امللكــات يف علـــم        

الــنفس أخــذت موقفــًا إجيابيــا حبيــث اعتــربت األعمــال اليدويــة عمــال ينمــي ملكــة االتقــان والرغبــة يف    

العمـل   االنصراف إىل األعمال دون األقوال أي أنها تنمي االعتماد على النفس والنزوع إىل املثابرة على

كمــا أن فكــرة تــدريب احلــواس عــن طريــق األعمــال اليدويــة والســيما العينــان واليــدان تــؤدي إىل ملكــة  

 املالحظة وكذلك النمو العقلي يف األفراد . 

وهلذا جيب أن يتعلم األفراد املهارات والتقنيات اليت تصل إىل االبتكار يف العمل الفين وتقنيات تشكيل 

ــث تنا   ــددة حبيـ ــادن متعـ ــي       املعـ ــت تعطـ ــس الوقـ ــتخدم ويف نفـ ــدن املسـ ــواص املعـ ــاج خـ ــة اإلنتـ ــب طريقـ سـ

للمنتجــات شــكال بــاحلجم املطلــوب وتكســبها اخلــواص امليكانيكيــة الضــرورية حلســن أدائهــا للوظيفــة      

 .  املطلوبة منها بطريقة سليمة وملدة طويلة

 

 التشكيل 

أ مـن مرحلـة مـا بعـد التصـميم      م (بأنـه " عبـارة عـن بـرامج متالحقـة تبـد      0222 عرفته )حورية خان ،     

ــك لل       ــكيل وذلــ ــة للتشــ ــرق الالزمــ ــب الطــ ــه حســ ــداد املعــــدن وتهيئتــ ــكل النهــــائي   وإعــ ــول إىل الشــ وصــ

 تالي :الك م ( أساليب التشكيل0222، )حورية خان وقد عرضت ، ( 024")صللمشغولة

 التشكيل بالتفريغ :  •

أن التشكيل طريقة من طرق زخرفة سطح املعدن وتتم تنفيذ تلك الطريقة بواسـطة أقـالم )أجـن(         

أدوات القطــع إذا كــان مســك املعــدن كــبري ويــتم بعــد ذلــك ضــبط الفــوارغ واخلطــوط باملبــارد لرفــع   

 الرايش املتبقي . 
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 التشكيل بالطرق والتنقيب :  •

شـبيه  اسـتخدامًا إلجيـاد أشـكال كرويـة و     األسـاليب التشـكيل بـالطرق والتنقيـب يعتـرب مـن أكثـر             

واليت يتم إنتاجها من قرص معدني ويتم ذلك بـالطرق علـى السـطح الـداخلي للمعـدن القـرص       ، بها 

استخدام أسلوب الطرق أو م( 4228) عارف ، حبيث يتم التمدد واالنبساط واإلقالل من مسك املعدن ، 

علــى مقاومــة جســم املعــدن ســواء كــان شــرحية أو      الضــغط مــن خــالل اســتخدام قــوة خارجيــة مــؤثرة    

 .أسالك أو مسطحات أو غريها 

 التشكيل باحلنى لألسالك املعدنية :  •

ويعتــرب التشــكيل ، يقصــد بــاحلين حالــة اجلســم إذا ثبــت مــن طــرف وأديــر طرفــه اآلخــر زاويــة مــا            

كـان مفـردًا دون غـريه مـن      سـواء ، تشـكيل  رائح املعـدن مـن التقنيـات األساسـية لل    باحلين لألسـالك وشـ  

، أو يلعــب دورًا أساســيًا مــع تقنيــات أخــرى تتناســب وطبيعــة األســالك والشــرائح املســتخدمة  ، التقنيــات 

  . وحلين السلك أدوات متعددة ختتلف باختالف قطر ونوع السلك املستخدم

 التشكيل بالقطع :  •

ماًل مهمــا كــان شــكله وإذا كــان أن التشــكيل بــالقطع يقصــد بــه" فصــل جــزء عــن الكــل فصــاًل كــا       

الفصــل جزئــي يكــون الفصــل غــري كــاماًل فــإن ذلــك يســمى شــقًا والقطــع والشــق بهــذا املفهــوم يــدخل   

  . ضمن التقنيات اليت ميكن تطبيقها على األسالك

 التشكيل بالصهر : •

ويلعب قطر السلك دورًا ، أن لكل معدن درجة انصهار معنية يتحول فيها من الصالبة إىل السيولة       

واســتفادة مــن هــذه اخلاصــية أجريــت جمموعــة مــن       ، يف حتديــد مــدة تعرضــه للحــرارة لكــي ينصــهر      

التجــارب ملعرفــة إمكانيــة الوصــول علــى أبعــاد فنيــة جديــدة للتشــكيل بالســلك مــن خــالل الصــهر مــع      

 .احلفاظ على طبيعته كسلك

 التشكيل بالربم : •

وم واحـد وهـو لـف طـولني أو أكثـر كـل حـول اآلخـر بالتبـادل إال أن          يشرتك الربم واجلدل يف مفهـ       

هناك وجه اختالف فيما بينهما خاصة عند التشكيل بالسلك فالربم بصفة عامـة إذا كـان باإلمكـان    

أن يتم بدوران أو لف قطعة طوليـة مبفردهـا ال ينـتج عنـه أي تـأثري ملحـوظ علـى سـطح السـلك نظـرًا           

  . ألن سطح السلك اسطواني
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 التشكيل باجلمع : •

جتري عملية اجلمع بالدق بالشاكوش على السطح اخلارجي للشـكل وذلـك علـى عكـس عمليـة             

الطرق ويتم ذلك بوضـع رأس السـندال املناسـب داخـل الشـكل املنفـذ يف مكـان يناسـب اسـتقرار الشـكل           

ر ويتــواىل الــدق  وإىل أن يأخــذ الشــكل املطلــوب فينــتج عــن ذلــك زيــادة يف مســك املعــدن وتقليــل اقطــ     

 .املتجاور دائريًا وحول احمليط من الداخل إىل اخلارج تتم عملية اجلمع وحسب الشكل املطلوب 

 التشكيل بالوصل : •

حيـث ميكـن بواسـطتها جتميـع املشـغوالت      ، من العمليات الالزمة إلمتام عمليات التشـكيل املختلفـة       

حيـث يصـعب أحيانـًا تشـكيل املشـغولة مـن قطعـة واحـدة األمـر الـذي           ، ووصل بعض مشـكالت التشـكيل   

 يلزم أن تتكون أحيانًا من قطعتني أو ثالث أو أكثر . 

 التشكيل بالتخريم :  •

وتــتم باســتعمال ، وهــي مــن الطــرق القدميــة املورثــة املعدنيــة ، هــي إحــدى الطــرق ملعاجلــة األســطح       

، منهمــا بــاختالف الشــكل الزخــريف املوجــود عليهــا     أقــالم مــن الصــلب أو ســنابك خيتلــف قطــاع كــل    

ون حمـددة علـى   وذلك يف األجـزاء املخصصـة لتخـريم والـيت تكـ     ، وبالدق عليها بالشاكوش و املطرقة 

 ميم الزخريف املقرتح . سطح املعدن وفق التص

 التشكيل بالتخويش :  •

وممكـن أن نسـتخدم خمتلـف    ، هو إحداث ثقوب غري نافذ على السطح املعدني باسـتخدام الشـنيور         

كما ميكـن إضـافة القطـر    ، األحجام من البنط ليعطي إحساس باحلركة واإليقاع من كبري لصغري 

 أو فصوص أو أي خامة غري معدنية بداخل هذا الثقب الغري نافذ . 

يعترب التخويش من إحدى أساليب املعاجلة ألسطح املعـادن والـيت تـؤدي دورًا هامـًا يف بنـاء العمـل              

 الفين وتسهم مع غريها من عناصر التشكيل األخرى يف تكوين معاجلة . 

 

 طريقة التشطيب :  •

 أسلوب التنعيم :  

يتم بواسطتها تنعيم السطح عنها حيث ، وال ميكن االستغناء ، وهو من املراحل النهائية للتشكيل     

وتعترب هذه ، ليكسبه شكاًل حسنًا بعد إزالة أي جتاعيد وإعطائه الصالبة اليت تفي الشكل أي صدمات 

وتتم هذه العملية بالشاكوش اخلاص ، العملية الوسيلة النهائية لتخليص السطح من أي عيوب 

 حسب القدرة واملهارة يف الطرقات . وختتلف درجة اجلودة واالتقان  ، بالتنعيم وسندال ناعم أملس
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 أسلوب التلميع :  

ويتم عن طريق فرشة التلميع أكس ، مجالية  ةهو إعطاء املعدن مظهرًا براقًا يضفي عليه قيم     

وعن طريقة اجلماطة وهي مادة ، وتتكون من أقراص اللباد أو طبقات من القماش الدمور  ،املوتور

إلزالة أي شوائب من املشغولة ألنها مادة مشعية زيتية تساعد على التلميع أثناء احتكاك الفرشة 

اجتاه الفرشة أثناء دورانها على أن يكون ، ويالحظ عند التلميع التحكم يف املشغولة ، بسطح املعدن 

بل عملية التلميع أن ال يكون هناك أي أثر الدوران إىل أسفل بالنسبة لسطح املشغولة ويراعي ق

 للخامات أو خدوش عميقة .

 أسلوب التلوين باأللوان املنيا :  

وتعد املينا من أكثر ، ميكن تطبيق اللون على املسطحات املعدنية من خالل الطالءات املختلفة       

 ائص منها : الطالءات استخدامًا يف اجملال التعليمي والصناعي. ملا تتميز به من خص

 ألوان املتعددة .  ذات-

 تطبيقها على األسطح املعدنية بسهولة .  سهولة -

 األسواق .  منسهولة احلصول عليها  -

 اكتساب األسطح املعدنية نعومة ومظهر مزججا .  -

 تساعد على تقوية األسطح .  -

 ميكن من خالهلا تنفيذ مالمس إيهامية باأللوان املستخدمة .  -

  احلرارية ) الساخنة ( :املينا  

وهي خامة تتكون على هيئة مسحوق من مادة زجاجية تنصهر عند درجات حرارة عالية تصل إىل        

الذهب (  –الفضة  –وتطبق على أسطح بعض الفلزات مثل ) النحاس األمحر ، درجة مئوية  222

على األسطح املعدنية السابق تتكون من سيليكا ومساعدات صهر ومواد رابطة وتطبق املينا الساخنة 

 ذكره أما جافة أو مبللة. 

 أسلوب األكسدة :  

وهي طريقة تلوين املعدن إلظهار الزخارف والتشكيالت البارزة عليها أو لتجميل مظهرها وهي      

حتفظ املعدن من التعرض لعوامل األكسدة يف الطبيعة ثم إنها تضفي على املعدن بعض اللمسات 

 .املقصودة  الفنية الرائعة

 مالمس السطوح :  

يقصد مبالمس السطوح تلك احلاالت اليت يوجد عليها املظهر اخلارجي لألجسام املختلفة من      

وهذا املفهوم يوضح حقيقة االعتقاد اخلاطئ عند البعض من أن ، حيث درجات النعومة واخلشونة 
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القيم امللمسية تقتصر على األشياء اليت حتمل يف مظهرها السطحي أي درجة من اخلشونة وأن 

األسطح الناعمة ال تشتمل نوعًا من مالمس السطوح ، فامللمس املرئي هو نوع من املالمس يوحي 

  .فقط باألحاسيس امللمسية 

 

 األدوات املستخدمة يف التشكيل 

 ( يف النقاط التالية :422-420، ص  م0222، ذكرتها )حورية خان  

 منشار اآلركت : •

وبعض األشكال اجملسمة املعدنية ، هو منشار الصائغ ويستخدم لقطع وتفريغ املسطحات املعدنية       

وهو ،  واألشكال الدقيقة للحصول على زخارف خمتلفة ، ويوجد يف املنطقة الغربية بكثرة هذا النوع

لذلك جيب أن يكون سالحه مشدود ليمكن ؛ واحدة ة ويستعمل بيد اع املناشري اخلفيفأحد أنو

وعند أحد طرفيه له يد خشبية بها عصفور  uوهو عبارة عن برواز على شكل حرف ، توجيهه بسهولة 

، والطرف اآلخر توجد عصفورة زنق يتم تثبيت سالح املنشار ويكون اجتاه السن إىل األسفل ، زنق 

 .وجيب من حني إىل أخر إمرار بعض من الزيت أو الصابون على السالح لسهولة العمل 

 األجنة : •

هي أقالم من الصلب و تتكون من احلد القاطع )الساق( الرأس ، و يراعي أن يكون طول الساق       

كافيًا حبيث يتسنى القبض عليه بأمان وتتخذ األجنة عادة عدة أشكال لتناسب الغرض من 

ويرتك بدون تقسيه وهلذا نالحظ ظهور نتوء على رأس  استعماهلا ويقسى احلد القاطع لألجنة

استعماهلا لفرتة طويلة ويستحسن إزالة هذه النتؤات حتى ال تسبب اإلصابة نتيجة األجنة بعد 

 .إنزالق الشاكوش من عليها 

 املقصات اليدوية :  •

تستعمل يف عمليات القص اليدوية لأللواح والشرائح والشرائط املعدنية اليت ال يزيد مسكها عن        

فهناك أنواع منها مستقيمة ، منحنية ، ، سم وتتنوع من حيث شكل أسلحتها أو حدة القطع فيها  4

  .مقوسه ، منقار الصقر و مزدوجة القطع إال أنه يشيع استعمال املقص ذي السالح املستقيم

 املبارد :  •

تستخدم عملية الربد عادة يف املعاجلة النهائية ألسطح )التشطيب( والغرض منها هو إزالة       

وميكن عادة ، الالئق للعمل  وإعطاء املظهر النهائي، الرايش بعد القص و تنظيف األسطح املقطوعة 
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ربد و السيالن سالح املواملربد يتكون من ،  احلصول على جودة السطح املطلوب بعملية الربد هذه

 .الذي يثبت فيه السيالن واملقبض اخلشيب و

 أدوات الطرق والدق : •

وهي من العدد اليدوية الالزمة واليت جيب أن تتوافر بأشكاهلا املختلفة وخيتار منها املناسب       

 .حسب نوع و طبيعة العمل 

 الدقماق : •

تثبت االسطوانة دقماق خشب ذو وجهني معدلني ويتكون من رأس اسطوانية مستوية اجلهتني و         

من خالهلا ، ويوضع يف الثقب قطعة من اخلشب تكون على شكل شبة ماصورة عن طريق ثقب فيها ، و

 .يتم اإلمساك بالدقماق ويستعمل يف استعدال وتشكيل األسطح املعدنية 

 املطارق )الشواكيش(: •

أنواع الشواكيش املستخدمة يف مظاهر متعددة األشكال ألعمال األلواح املعدنية و تستخدم          

 . عند احلاجة يف أعمال النحاس املطروق والنحاسيات املراد بعد ذلك صقلها

 الزراديات : •

  . واحلين والثين للمعدن وتصنع من الصلب وهلا أشكال خمتلفة املسكوهي تستخدم يف عمليات       

 القصافة : •

هي عبارة عن فكان يشبهان املقص املعدني حادان ، يستخدم لقص سلك املعدن الرقيق والشرائح        

 . قليلة السمك ، كما يقص الزرد وحلقات الوصل

 

  : أقالم الريبوسيه •

هي عبارة عن أقالم مصنوعة من احلديد تستخدم لتحديد التصميم على سطح املعدن ، وهناك          

يب الشكل املراد إبرازه أقالم مصنوعة من اخلشب مبقاسات خمتلفة وأشكال متنوعة وتستخدم لتقب

 .للخارج 

لعبت املعادن دور مهم يف صناعة العديد من املستلزمات اليومية لالنسان ، كما ارتبطت بالعمارة    

العربي منذ القدم  يف إبداعاته وإجنازاته الفنية اليت تنتمي اىل  الدينية واملدنية ، وقد نوع الفنان

 أي فنون الزخرفة والتزيني «الديكور»واحلرف واملشغوالت، أو إىل العمارة الداخلية  الفنون التطبيقية

 بالعمارة املتعددة اإلستعماالت .املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
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 العلب والصناديق واألباريق والشمعدانات والصواني والزبدياتهذه الفنون واملشغوالت ؛  من     

 واألقنعة احلربية والسيوف وغريها الكثري . والقناديل

 

  اليت استخدمت لإلضاءة العامة قدميًابعض املشغوالت املعدنية اإلسالمية: 

لقد أولوا صناع املعادن املسلمون عناية كبرية بوحدات اإلضاءة  يف املنازل وأماكن العبادة       

كما وتنوعت تصاميم وأحجام  واستخدامات هذا الوحدات وتبعت طرز وأساليب التشكيل ،  والقصور

وُتّقسم وحدات ، من فرتات احلضارة اإلسالمية والتزويق السائدة يف جمال املعادن يف كل فرتة

 اإلضاءة اليت أنتجها الصناع املسلمون إلي: 

 ومنها ما حيمل من مكان آلخر ومنها ما هو ثابت.  ، املصابح أو القناديل اليت كانت تعمل بالزيت  •

 الشمعدانات حلمل الشموع.   •

 جد و األضرحة والقصور. املصابيح املعلقة من األسقف وهذا النوع استخدم يف املسا  •

  قواعد املصابيح، وكانت تستخدم يف تثبيت القناديل واملصابيح.  •

فالقناديل كانت عادة تصنع بطريقة ،  وقد استخدمت تقنيات خمتلفة لتنفيذ وحدات اإلضاءة

كما صنعت أغلب الشمعدانات ،  ، وبعضها كان يشكل بالطرق على سندان سبك املعدن يف قالب

أما املصابيح املعلقة فكان  ، ، وكذا كانت قواعد املصابيح  أن بعضها كان يسبكإال، بالطرق 

 أغلبها تشكل من صفائح املعدن املثقب. 

أما الزخارف اليت كانت تزين سطوح هذه املشغوالت فلم ختتلف عن تلك اليت كانت على املنتجـات  

ــرى ــرة، وكا    ، األخـ ــية بكثـ ــة والتشخيصـ ــارف النباتيـ ــتخدمت الزخـ ــد اسـ ــيد    فقـ ــاظر الصـ ــل منـ ــت متثـ نـ

كمــا شــارك اخلــط العربــي يف ذكــر     ، واالحتفــاالت وتصــوير احليــاة الفطريــة بأســلوب زخــريف فريــد      

ويف مصــابيح املســاجد جــرت العــادة علــى كتابــة  ،  األدعيــة أو تســجيل منفــذ العمــل أو مــن أمــر بصــنعه 

وقـد اسـتخدم    ،  واسـع واستخدم التوريق يف بعض املشغوالت ولكـن لـيس بشـكل    ،  بعض اآليات القرآنية

أسلوب التكفيت والتطعيم والنقش والرتصـيع والتثقيـب لتنفيـذ الزخـارف علـى سـطوح هـذه         الفنانون

 املشغوالت ومن هذه املشغوالت :

 

استخدم التنني رمزا للخسوف القمري والكسوف الشمسي يف علم الفلك الذي بـرع فيـه العلمـاء    -4

ويبــدو حيوانــا التــنني يلتفــان حــول بعضــهما وكأنهمــا يتصــارعان.  وتثبــت الشــمعة يف فــم      ، املســلمون

 (12شكل )، النتنني، فإذا ذاب الشمع بدا كل تنني وكأن النار خترج من فمه 
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 زخرفت املشغولة مبلمس جلد التنينني والوحدات الزخرفية

 النباتية املستقلة.

 –مشعدان برأسي تنني . من النحاس املسكوب 

 . سم  خراسان  القرن اخلامس عشر اهلجري45.5االرتفاع : 
 

  التننيمشعدان برأسي (  12شكل رقم )

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

للعهــد الفــاطمي يف مصــر، و   ( يعــود 5.4ســم( هــو مصــباح قطبــى، واألصــغر)    02املصــباح األكــرب ) -0

املصــباح الفــاطمي جــداره أرق   ،  ميــثالن مــدى تــأثر الصــناع بالثقافــات الســابقة للحضــارة اإلســالمية       

وعنــد فوهــة الفتيــل يف مقدمــة املصــباح يقــف متثــال صــغري لرجــل عــاري   ، وأكثــر بســاطة يف التصــميم

أنـه رمبـا كـان    اال ى للمصـباح  وتبـدو مـن الفتحـة السـفل      ،تعود علـى شـكل املصـابيح املزخرفـة القدميـة     

 (52شكل ) ،  يوضع على  قاعدة مصباح

 

 

  متحف قرطبة من خيمنيا يف جمموعة ج .م . د -م42، 8، 6ق 

 

  قنديالن من مصر ( 52شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

ويـرجح أن الزيـت كـان يوضـع      ،  مـن صـحن يتفـرغ منـه سـبع فتائـل      ( 54يف الشكل )يتكون املصباح -4

وما مييز هذا املصـباح هـو املقـبض الغريـب الشـكل ممـا يـرجح نسـبتها إىل         ،  اإلناء و متتد منه الفتائلب

  املصابيح احلجرية اليت كانت سائدة يف العراق إبان  احلكم العباسي.

والسـبك   ،لسبك مارسها الصناع املسلمون بعدة طرق من أهمها السبك بالشمع املطرود وتقنية ا     

، وهي تقنيات مارسها الصـناع يف احلضـارات القدميـة وال تـزال      والسبك بالقالب اجملزأ،  بقالب الرمل

 .متارس حتى يومنا دون أي تغيري يذكر

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
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 مصباح زيت مسبوك، برونز

 م.44 ،42ق  –سم / العراق07.8الطول 

 

 مصباح زيت مسبوك( 54شكل رقم ) 

  http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/studentsاملصدر

 

من األمثلة املتميزة يف توظيف التوريق )العربيسك( يف املعادن، ففـي حـني   ( 50، شكل )الشمعدان -1

بشــكل واســـع الزخــارف التشخيصــية والنباتيـــة ، إال أن الزخــارف التوريقيــة كســـت      اســتخدم الصــناع   

وقد أظهر التطعـيم بالفضـة مالمـح الزخرفـة يف كـل أرجـاء       ،  سطح هذا العمل وكأنه ةيلة مطرزة

 . ويف أسفل الشمعدن شريط كتابة باخلط النسخ ألدعية باجملد والعزة والصحة ، املشغولة

 

 

 

سوريا ، القرن السادس اهلجري . االرتفاع : -مشعدان من النحاس 

 سنتيمرت00

 

 مشعدان من النحاس (50شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

اليت   إنتاجها يف العصر من أول األمثلة لألعمال املعدنية ( 54، شكل )يعد هذا الشمعدان -5

فهناك الزخارف ،  الزخارف على هيئة أشرطة حتوي أمناط متنوعة من الزخارف، اململوكي مبصر

طعمت بالفضة وقد كان التطعيم من التقنيات اليت انتشرت ،  اهلندسية والنباتية واخلطية واآلدمية

عدن مثني كالذهب أو الفضة إلبراز بني الصناع يف كافة األقطار اإلسالمية، وهو إضافة مادة أو مب

 التصاميم املنقوش. 

 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
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 النحاس األصفر  مطعم بالفضة والذهب. -مشعدان من مصر

 م(4062سم )00.5االرتفاع: 

 

 مشعدان من مصر  (54شكل رقم ) 

 http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

 

البــارز الزخرفــة خلورســان، ومشــكل يف أغلــب أجــزاءه  بــالطرق       ( 51يف الشــكل )ينســب الشــمعدان  -6

باستثناء صف البطات يف األعلى اليت نفذت بطريقة السبك ثم ثبتت باللحام.  وأهم ما يلفت النظر 

والعاليـة الـربوز.  كمـا يـربز بـنفس املسـتوى الشـريط الـذي         يف هذا املثال هـي صـفوف األسـود املطوقـة     

يتوسط بطن الشمعدان والذي حياكي خلية النحل املطعمـة بالفضـة.  كمـا أن هنـاك ثـالث أشـرطة       

 .  مزخرفة بالزخارف النباتية وكتبت عليها كلمات املديح وبعض األدعية باخلط النسخي والكويف

 

 

مبا أن الشمعدانات كانت تشـكل مـن جـزأين يوصـالن باللحـام فقـد أنفصـل اجلـزء العلـوي الـذي           -7

ففــي اجلــزء العلــوي   ، ويغلــب علــى هــذه املشــغولة الزخــارف الكتابيــة  ،  القاعــدةيثبــت فيــه الشــمع عــن  

الغـز  ”ويف رقبـة الشـكل كتبـت عبـارة      ، كتابة تذكر أحد السـالطني املماليـك وذلـك بـاخلط الثلـث     

ــداء  ــر باألعـ ــاء والظفـ ــات    “ والبقـ ــور واحليوانـ ــانية والطيـ ــكال اإلنسـ ــه األشـ ــكل فيـ ــي تشـ خبـــط تشخيصـ

م، وتطـور  40ا النـوع مـن الكتابـات علـى املشـغوالت املعدنيـة منـذ أوائـل القـرن          احلروف. وقد استخدم هذ

 (55شكل ) تطورا واضحا يف عصر الدولة األيوبية.

 

 

 م .40رن الق -أفغانستان -مشعدان من النحاس 

 

 
 ( مشعدان من النحاس51شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
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 -مطروق من النحاس األصفر –أعلى مشعدان 

 م(.4022دولة املماليك مبصر )

 

 

 مشعدان من النحاسأعلى ( 55شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

ذو القاعدة املثمنة الشـكل  ميثـل اجتاهـا فريـدا يف تصـميم هـذا النـوع مـن         (  56، شكل ) الشمعدان -8

 املشغوالت ، وينتقل هذا التضليع إىل جسم املشغولة .

كمــا يشــارك اخلــط   ،  الزخــارف مــن ميــداليات دائريــة مزينــة بالزخــارف النباتيــة  والتوريــق       وتتكــون 

العربــي يف الشــريط الــذي يصــل هــذه امليــداليات ببعضــها الــبعض.  وتشــغل الزخــارف اهلندســية بــاقي       

  .الفراغات األخرى

 

 

 مشعدان من النحاس املطعم بالذهب والفضة.  

 م.44القرن  -إيران

 

 

 مشعدان من النحاس(56 شكل رقم )

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

فقـد عنقـه، ولكنـه ال يـزال حيـتفظ جبمـال تصـميمه  وأغلـب املـواد الـيت           ( 57يف الشـكل) الشمعدان -2

الزخرفــة اخلــط العربــي مــن خــط الثلــث املــزين    يغلــب علــى وحــدات  ،  طّعــم بهــا وهــي الفضــة والــذهب  

بالزخــارف النباتيــة الدقيقــة.  ويف األعلــى واألســفل شــرائط مــن الزخــارف النباتيــة البديعــة.  والكتابــة   

م(.  ويبـدو أن السـلطان قـد أمـر     4414-4024تذكر أسم ولقب السلطان اململوكي حممد بن قولون )

 . ستخدمها يف مراسيم خاصةبصنع كميات من هذا الشمعدان وأشكال أخرى ال
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مشعدان من صفيح النحاس املطروق ومطعمة بالفضـة و مـادة سـوداء    

 م44النصف الثاني من ق   -سم املوصل أو دمشق  02.8االرتفاع :  -

 
 النحاسصفيح مشعدان من (57شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

مل تقتصر صناعة املعادن يف العصور اإلسالمية على التصنيع لالسـتهالك احمللـي، أو يف األقطـار    -42

ــل  كــان الصــناع يقومــون بتصــدير منتجــاتهم إىل إىل أوروبــا       هــذا الشــمعدان الصــغري    ، اإلســالمية، ب

 (58يشكل هذا النوع من املنتجات، فيدل الدرع واألسلحة  على شعار عائلة بولدو بالبندقية. شكل )

 

 مشعدان  

 من النحاس املسكوب املطعم بالفضة والذهب . 

 م . 45سم . دمشق ق 40.1االرتفاع : 

 

 مشعدان من النحاس(58شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

فالرتصيع يقصد بـه حـز    ، ميثل استخدام احلز  أو الرتصيع والتلبيس يف الزخرفة(  52) الشكل -44

أما التلبـيس فهـو   ،  الزخرفة وذلك إلضافة تفاصيل إىل،  وتقليم سطح املعدن بدون إزالة أي جزء منه

ويف هــذا العمــل   ســطح الشــمعدان باألحجــار   ،  وضــع اجلــواهر واملــواد األخــرى علــى ســطح املشــغولة  

  احلمراء )رمبا تكون من الياقوت(

 

مشعدان من النحاس االصفر . تركيا القرن الثالث عشر اهلجري 

 سم .08.5. القطر : 

 

 األصفرمشعدان من النحاس ( 52شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 
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وقـد  ،  صباح مشكل من صفائح النحاس الرقيقة،  وشبيه باملشاكيت الزجاجية اليت تعلق يف املساجدم-40

ميكــن أن يوضــع الســراج يف  “.  بســم اهلل”:األعلــى: نفــذت زخــارف هــذا املصــباح  بالتثقيــب وعليــه كتابــات يف   

وتعلق يف سقف املسجد بسالسل تتكـون هنـا مـن وحـدات نباتيـة مفرغـة متسـك باملصـباح مـن ثـالث           ،  الداخل

 (62شكل ) حلقات تثبت يف البطن.

 

ق  -سـم إيـران  06حناس االرتفـاع )بـدو السالسـل(     -مصباح مسجد

 م42

 

 
 مصباح مسجد (62شكل رقم )

 http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/studentsد

، بـالطرق صـفائح املعـدن     رمبـا شـكلت أغلبهـا     ، تصميم غريب من القناديل يتكون من عدة أجزاء-44

يسـمح باسـتقرار القنــديل    القاعـدة بشــكلها املخروطـي املنفـرج يف األسـفل    ،  ومـن ثـم جتمعيهـا باللحـام    

املشــعالن املتفرعــان مــن بطــن    ، كمــا يســمح تصــميم املقــبض باســتقراره عنــد احلمــل    ،  عنــدما يثبــت 

 (64شكل ) القنديل حيث يوضع الزيت ميتدان بنفس طول املقبض.

 -قنديل مبشعلني من الربونز . أفغانستان  القرن اخلامس اهلجري 

 سم46القطر : 

 
 قنديل من الربونز (64شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

ســراج أنــتج بواســطة الســـبك اجملــزأ والــذي كــان يســـتخدم إلنتــاج األعمــال املعدنيــة املعقـــدة           -04

أمــا  ، وقاعــدة تتســع كلمــا نزلــت إىل األســفل  ،  ويتكــون الشــكل خــزان الوقــود يعلــوه غطــاء   ، التصــميم

ومقبض السراج عبـارة عـن حلقـة يقـف عليهـا طـائر       ،  املشعل فينتهي بفتحة ضيقة خيرج منها الفتيل

  (60ذو ذيل طويل يؤّمن التوازن أثناء التنقل.شكل )
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م الطول : 44هـ  5خراسان أو أفغانستان   ق  -سراج من برونز

 سم44.5سم،االرتفاع : 02

 

 

 سراج من الربونز ( 60شكل رقم ) 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

 : املعادن اليت تدخل يف صناعة أعمدة اإلنارة العامة 

ــارة   ، مــع تنــوع الفكــر املعاصــر وتعــدده واســتلهام أســاليب فنيــة حديثــة        فقــد تطــورت ســبل اإلن

واملعادن اليت تدخل يف صناعتها فكان اسـتخدام اإلنـارة وظيفـة مـن حيـث التدفئـة وتبديـد اخلـوف مـن          

ومل ينظر للجانب اجلمالي قدميًا ، ومع تطور العصـور واحلضـارات أصـبح هنـاك تطـوير      ، الظالم لياًل 

 لإلنارة من حيث مجالية الشكل ومنها :

 مواد الصنع 

رد يف موقع )وزارة الكهرباء وخطط التنمية( أن األعمدة تصنع من أنابيب احلديد متعددة و       

 . األقطار أو من ألواح احلديد القابلة للحام

وذكر يف موقع )وزارة الشؤون القروية السعودية ( حيق للوزارة عمل اختبار فين يف أحد املختربات       

وميكن قبول التجاوز يف هذه ،  وحتمله لالجهادات املذكورةاليت ختتارها للتأكد من نوعية احلديد 

 % وإذا نقص عن ذلك ترفض األعمدة باعتبارها خمالفة للمواصفات .5 ±األرقام حبدود 

 تصميم أعمدة اإلنارة 

تصمم أعمدة اإلنارة حبيث تكون ذات أشكال انسيابية متناسـقة تضـفي نـواحي مجاليـة عنـد تركيبهـا       

 .يف الشوارع العامة 

 -وهذه األعمدة تصنف تبعًا لطريقة التصنيع كما يلي :

  .األعمدة متعددة األقطار 

  .األعمدة املخروطية 

  . أعمدة ذات مواصفات خاصة 

  .أبراج اإلنارة 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
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 االنسياب يف تصنيع أعمدة اإلنارة يضفي          

 الشكل اجلمالي عليها

 

 ( إنسيابية عامود اإلنارة64شكل رقم )

 

 األعمدة :أشكال 

 ميكن تقسيم أعمدة اإلنارة من حيث الشكل العام إىل األقسام الرئيسية التالية :

  . عمود إنارة بدون ذراع 

  .عمود إنارة بذراع واحد 

  .عمود إنارة بذراعني 

 .أعمدة إنارة خاصة حسب نوع الغرض والتصميم املطلوب  

 دهان األعمدة : 

 غري اجمللفنة : –أ 

جيب أن يكون العمود وأجزاؤه حمميًا من بأنه )وزارة الشؤون القروية السعودية ( يف موقع  ُذكر     

وذلك بأن تنظف مجيع األسطح داخليًا وخارجيًا جيدًا بطريقة ، الصدأ والعوامل اجلوية األخرى 

خارجيًا ويتم طالء العمود داخليًا و،  مناسبة وإزالة أية شحوم أو صدأ أو أي مواد أخرى قبل الدهان

بطبقة أساس من مادة مانعة للصدأ مثل )ثاني أكسيد الرصاص األمحر( فيما عدا اجلزء الذي 

ثم يدهن بطبقة من  ،سيغرس يف األرض فيطلى داخليًا وخارجيًا بطبقة من القار )البيتومني األسود( 

 الدهان الزييت )لون فضي معدني أو أي لون ختتاره الوزارة(.

 اجمللفنة : -ب

، داخليًا وخارجيًا بطبقة من الزنكيتم غمر العمود يف حوض من الزنك املنصهر لتغطية العمود      

وجيب أن تكون  ،ثم يطلى اجلزء الذي يغرس حتت سطح األرض بطبقة من )البيتومني األسود( 

طبقة الطالء متجانسة ومنتظمة وملساء وجيدة االلتصاق بالسطح وشاملة له وأن تكون خالية من 

 وب السطحية الظاهرية.العي
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  أنواع فوانيس إضاءة األعمدة 

  فوانيس إنارة الشوارع 

 .إما أن تكون من النوع الذي يركب على ذراع العمود أو على قمته مباشرة

 جسم الفانوس

يكون جسم الفانوس ذو شكل وحجم مناسب للغرض الذي سيؤديه، حيوي بداخله أجهزة التشغيل      

ــة للتآكــل، خفيــف الــوزن ، يتحمــل الصــدمات           الالزمــة ، مصــنوع مــن مــواد مقاومــة للصــدأ، غــري قابل

ــاد أو          ودرجــات احلــرارة الــيت يصــل إليهــا الفــانوس أثنــاء االســتعمال العــادي، وجمهــز حبشــية مــن اللب

ومبقـاس  زود جسـم الفـانوس بقاعـدة توصـيل     ويـ ، ملنـع تسـرب املـاء والغبـار واحلشـرات الصـغرية        املطاط

مناسب للموصالت وجيهز مدخل املوصالت إىل الفانوس مبرابط لتثبيت املوصالت ملنعها من االنزالق 

علــى أن تكــون مصــممة بصــورة فنيــة حبيــث ال تتلــف عــزل املوصــالت ومتنــع أي شــد أو ضــغط علــى             ، 

يلة داخــل الفــانوس . وتكــون مجيــع أدوات تثبيــت الفــانوس علــى العمــود مــن النــوع اجمللفــن أو         التوصــ

 الفوالذ غري القابل للصدأ. 

 العاكس  

وغري قابل ، يكون العاكس مصنوعًا من األملنيوم املعاجل الشديد النقاء ذو درجة عالية من اللمعان      

ومركب على جسم الفانوس على حنو ميكن به تهيئته بكل دقـة  ، للصدأ أو التآكل على املدى البعيد 

كمـا   ، للحصـول علـى أكـرب اسـتفادة مـن الضـوء النـاتج عـن اللمبـة         ، حسب التوزيـع املطلـوب للضـوء    

جيوز استخدام عواكس مطلية بدهانات خاصة تزيد من شدة انعكاس الضوء على أن ينص يف جدول 

 الكميات على ذلك. 

 قاعدة اللمبة 

( علــى أن تكــون  Porcelainجيــب أن تصــنع قاعــدة اللمبــة )الــدويل( مــن الصــيين األبــيض اجليــد )           

ــق        ــة ومتحركــة    ، صــاحلة لريكــب عليهــا ملبــات خبــار الصــوديوم أو خبــار الزئب ومناســبة حلجــم اللمب

وأن حتـــافظ علـــى اللمبـــة يف ، إلعطـــاء أفضـــل وأحســـن توزيـــع للضـــوء حســـب نـــوع الشـــارع والتصـــميم   

 ح وإبقائها مثبتة بقوة.موضعها الصحي

وموصــلة بــأطراف التوصــيل املوجــودة  ، وتــزود قاعــدة اللمبــة مبوصــالت معزولــة عــزاًل مقاومــًا للحــرارة   

جبســم الفــانوس لتتحمــل هــذه املوصــالت درجــات احلــرارة القصــوى الــيت يصــل إليهــا الفــانوس أثنــاء        

  التشغيل.

 اللمبات 

ويتم حتديـد نـوع   ، أو أي أنواع أخرى من اللمبات  ، الزئبقجيهز الفانوس بلمبات خبار الصوديوم أو      

اللمبــة واســـتطاعتها جبــداول الكميـــات ، وتكــون هـــذه اللمبـــات مصــنوعة مـــن الزجــاج الصـــلب املقـــاوم      
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( ومصنوعة وخمتربة طبقًا للمواصفات القياسـية السـعودية أو مـا    Screwللحرارة ومن النوع املقلوظ )

 يعادهلا.

 املكثف 

وتعمل حتت جهد من ، كثفات صاحلة للعمل مع ملبات خبار الزئبق أو ملبات خبار الصوديوم تكون امل    

ذبذبة /ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء احمللية ، وتتحمل ظروف  62فولت وتردد  042 – 022

 (. 2.25التشغيل احمللية وذات كفاءة عالية حبيث تعمل على رفع معامل القدرة إىل ما ال يقل عن )

 املشعل  

ــات احملــددة قــدرتها جبــداول الكميــات               ــد العــزل ضــد   ، يكــون املشــعل صــاحلًا للعمــل مــع اللمب وجي

ذبذبة/ثانية ، أو حسب نظام  62فولت ، وتردد  422 – 022ويعمل حتت جهد يرتاوح بني ،  الرطوبة واملاء

 شركة الكهرباء احمللية . 

   كشافات إنارة الساحات وامليادين 

جيب أن تكون صاحلة لرتكيب ملبات خبار الصوديوم ذات الضغط العالي أو ملبـات )امليتـال هاليـد(           

 ذبذبة/ثانية. 62فولت ، وتردد  002األنبوبية أو أي أنواع أخرى تعمل على جهد 

 

  األنفاق وأسفل اجلسور )الكباري( فوانيس إنارة 

تكون صاحلة الستعمال ملبات الفلورسنت أو خبار )وزارة الشؤون القروية السعودية ( ورد يف موقع       

 ذبذبة/ثانية، أو حسب نظام شركة الكهرباء احمللية. 62ف ، وتردد 002الصوديوم ، وتعمل على جهد 

 جسم الفانوس 

احمليطة وذو متانة يكون مصنوع من صفائح األملنيوم املشكل واملقاوم للعوامل اجلوية اخلارجية        

 ميكانيكية ليتحمل الصدمات واحلرارة. وحيوي بداخله أجهزة التشغيل الالزمة . 

 الغطاء الناشر للضوء   

يكون مصنوع من الزجاج الصلب القاسي املقاوم للحرارة وذو متانة ميكانيكية وقابل للتغيري ،        

تسرب املاء أو الغبار ، وجيب أن يكون سهل ومثبت جبسم الفانوس عن طريق إطار من املطاط ملنع 

 . الفك والرتكيب وجمهز بوسيلة جتعله معلقًا جبسم الفانوس عند فكه ألغراض الصيانة

 امللف اخلانق 

 يكون مقاوم للماء وغري قابل للتآكل ومثبت بداخل جسم الفانوس.  

 العاكس 

 جل. عبارة عن مرآة عاكسة من األملنيوم املصقول والالمع واملعا
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  فوانيس إنارة احلدائق 

تكون صاحلة الستعمال اللمبات املتوهجة أو خبار الزئبق أو خبـار الصـوديوم مـع أجهـزة التشـغيل أو          

هــــو وارد جبــــدول الكميــــات بـــدونها حســــب نــــوع اللمبــــة وقــــدرتها وشــــكل الفــــانوس حيــــدد حســــب مــــا  

 .واملخططات

 يكون الشكل العام للقانوس ذو مظهر مجالي ، ومقاوم لدخول األتربة والغبار واملاء. 

 

 أجهزة اإلنارة يف الشوارع والطرق  : 

 (  أجهزة اإلنارة املستعملة إلنارة الطرق والشوارع إىل فئتني. م 4288صنف ) طه ، 

فلوريســانت أو تعمــل علــى خبــار   أجهــزة جمهــزة مبصــابيح تعمــل علــى خبــار الزئبــق وذات بللــورة       -4

 وهذه االجهزة تستعمل للطرقات املزدمحة السري واليت ال خترتق التجمعات السكنية .  ،  الصوديوم

األجهزة اليت حتتوي على قطع زجاجية أو مادة بالستيكية شافة وهي تعطينا بهجة أكـرب، علـى    -0

هـذا وميكننـا بصـورة اسـتثنائية     ، ها حساب فعاليتها وهي تتطلب وضـع الشـمعدانات القريبـة مـن بعضـ     

 ( 444-442حتقيق إنارة سطحية ) مماسية ( على ارتفاع ضئيل جدًا ) ص 

 

  نارة الشوارع إصناعة أعمدة 

أعمدة إضـاءة الشـوارع مصـنوعة     الشوارع العامة بأن أعمدةُذكر يف موقع اليوتيوب يف صناعة 

 وراتينج اإليبوكسي ..  ،وهو مزيج من الزجاج املغزول ، من ما يسمى املركب 

راتيــنج اإليبوكســي هــو بالســتيك ســائل دبــق ممــزوج مبصــلد يبنــى املصــنع كــل عمــود علــى    

وهي اسطوانة معدنية طويلة مستدقة العمال يزلقون السطح أوال ثـم يأخـذون خيـوط الزجـاج     ، شاقة 

اخليـوط حـول   خيط صـغري مـن الزجـاج املغـزول سـيلفون عشـرات        0022املغزول وهي أسالك تتألف من 

يف راتيــنج اإليبوكســي الــراتينج قابــل للقولبــة وحاملــا   لكــن تنقــع اخليــوط أواًل ،الشــاقة لصــنع العمــود

 .تعاجله احلرارة حيافظ على شكله بعد إخراج اخليوط من الراتينج 

تلفهــا حــول الشــاقة الــيت تــدور ســرعة الــدوران املرتبطــة بســرعة      ؛ آلــة تســمى لفافــة اخليــوط   

ألنهـا حتـدد زوايـا األليـاف كلمـا اخنفضـت الزاويـة كلمـا اسـتطاع جـزء العمـود ذاك            اللفافة حامسـة  

وتأمني إضاءة ثابتـة متواصـلة حـني مييـل العمـود مـع الـريح يبـدو أن الضـوء يـرتدد عـدد            ، حتمل الريح 

طبقــات اخليــوط يعتمــد علــى تصــميم كــل عمــود حمــدد نــوع تثبيتــه الضــوءة الــيت ســيحملها العمــود   

يتة كلما توجبت تقسية العمود العامل اآلخر هو الريح كلمـا ازدادت ريـاح املوقـع    كلما كربت التثب

ــة اللــف ينقــل العمــود إىل حمطــة املعاجلــة يضــخون البخــار             توجبــت تقســية العمــود بعــد إنهــاء عملي

 املضغوط يف الفراغ داخل الشاقة .. 
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الشـاقة تـدور لكـي     احلرارة تنشط املصلد يف راتينج اإليبوكسي هـذا يقسـي الـراتينج ويعاجلـه    

يعاجل العمود بشكل متساو وقت املعاجلة يعتمد على طول العمـود وعـدد خيوطـه للمسـاعدة يف سـحب      

العمــود يضــخون امليــاه البــاردة داخــل الشــاقة هــذا جيعــل الشــاقة املعدنيــة تــنكمش ممــا يرخــي العمــود       

 أتذكرون كيف زلق العمال مساحة الشاقة قبل لف اخليوط . 

ذا العمـود ينزلــق ببســاطة ينقـل العمــود اآلن للــدخول يف مراحلـه النهائيــة أوال : مرملــة    وبسـبب هــ        

أتوماتيكية تعمل على املساحة . ميكن الطلب من تشـكيلة تركيبـات سـطحية مـن امللسـاء إىل اخلشـنة       

عمل املرملة يستغرق فقط بضع دقائق وحيدث منشار شقا حمكما يف أعلى العمود حيث مكان اللسـان  

دني اللسان هو املكون الذي سيثبت تثبيته الضوء بالعمود هذا النموذج بالذات لديه سـناد متقـوس   املع

املركب برد قليال منذ معاجلته فيعيـدون تسـخينه جلعلـه مرنـا بعـد أن حتـدث آلـة تـين التقـوس يـرش           

ب اليــد املــاء البــارد يف الــداخل للتربيــد هــذا جيعــل الــراتينج يأخــذ شــكال متقوســا واآلن يقتطعــون ثقــ    

الفتحــة الــيت سيوصــل الكهربــائي منهــا الســلك النفقــي بأســالك التثبيتــة ثــم يــرش العمــال العمــود        

بطالء اليوريثاين الطالء يعمـل كـالواقي مـن الشـمس وحيمـي املركـب مـن األشـعة فـوق البنفسـجية           

ضــع الضــارة هــذه احللقــة املثبتــة ستوصــل بــاألنبوب النفقــي الــذي حيــوي األســالك الكهربائيــة بعــد  و    

غطــاء علــى ثقــب اليــد حيــني وقــت جتميــع األجــزاء مجــع األنبــوب النفقــي بــالعمود والعمــود باللســان      

 وتثبيتة الضوء . 

، وعلـى أجهـزة اإلضـاءة ومواضـعها     ، تعتمد هـذه اإلضـاءة اعتمـادًا كـبريًا علـى خمطـط املـدن        

وقـد عرفـت   ، لجرميـة  ولقد أدرك اإلنسان منذ القدم أهمية إضاءة الطرق بوصفها عامـل أمـن وعائقـًا ل   

وكان الناس يف دمشق والقاهرة يف العصر اململـوكي يلزمـون   ، شوارع املدن الكربى اإلضاءة منذ قرون 

وشـاع اسـتعمال مصـابيح الغـاز     ، وحبمل مصابيح عنـد جتـوهلم لـياًل    ، بوضع مصابيح على أبوبا دورهم 

ومـع   ،صـابيح القـوس الكهربائيـة    ثـم حلـت حملـها م   ، يف عواصم العامل منذ أواخر القرن التاسع عشر 

ــياًل        ــى الطــرق ل ــة    ، تطــور صــناعة الســيارات وازديــاد حركــة املــرورة عل اكتســبت إضــاءة الشــوارع أهمي

 جديدة وتطلب األمر استعمال مصابيح شديدة التوهج كمصابيح خبار الزئبق والصوديوم . 

أفضــلها مــا   تبنيــه يف القــارة  لعــل، وتبنــت الــدول املختلفــة مبــادئ متباينــة إلضــاءة مــدنها وشــوارعها  

وقـد   ، األوروبية من اعتماد مبدأ الرؤية الطبيعية بإضاءة السطوح املطلوبة مع إبقـاء اخللفيـة مظلمـة   

 تضاف إليها أو تكملها إضاءة تزيينية عامة وأضواء واجهات احملال التجارية . 

اءة علـى أحـد اجلـانبني    ويراعى عند إضاءة الشوارع عرضه واجتـاه السـري فيـه فقـد تكـون اإلضـ      

وتكون اإلضاءة على حمور الشارع إذا مل يزد ، مرتًا  40إذا كان عرض القسم املخصص للمرور أقل من 

وجيب أال ، مرتًا  18وتصبح اإلضاءة على كال اجلانبني عندما يصل العرض إىل ، مرتًا  48عرضه على 

أضـعاف ارتفاعـه عـن سـطح الشـارع       5-1ى تزيد املسـافة الفاصـلة بـني القنـديل أو املصـباح واآلخـر علـ       

 ويضاف إىل هذا كله مؤشرات الطرق املضيئة واإلشارات الضوئية اليت تنظم السري . 
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 املبحث الرابع

 اجلداريات ودور اخلامة املعدنية يف التشكيل

 

 . اجلدارية ومصطلحاتها 

 . مفهوم التصميم اجلداري 

 . نشأة اجلدارية 

  اجلداريات .القيم الفنية يف 

 . العناصر التشكيلية 

 . األسس اجلمالية 

 . أسس مرتبطة باخلامات والتقنية 

 . مقومات اجلدارية 

 . شروط اجلدارية الناجحة 

 . آثار اجلدارية يف اجملتمع 
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 ودور اخلامة املعدنية يف التشكيلاجلداريات املبحث الرابع :

 

  : اجلدارية ومصطلحاتها 

 

ويبقــى التعريــف احلقيقــي هلــا بصــورته الغامضــة   ، كــثريًا مــا نســمع عــن كلمــة )اجلداريــة(   

بالرغم من وجود بعضًا من الكتـب والرسـائل العلميـة الـيت تطرقـت إىل موضـيع مشـابهة ولكننـا نـدرك          

بالفعل مـا تعنيـه لنـا كلمـة اجلـدار فهـي تعـين لنـا احلـائط هكـذا بصـورته املعهـودة وطبيعتـه الصـماء               

 اء مبستوى التذوق الفين . اخلالية من أية إضافة قد تساعد على االرتق

فتـوحي لنـا بوجـود عامـل خـارجي مـؤثر قـد        ، أما كلمة اجلدارية بزيادة الياء والتاء املربوطـة  

فقـد تعـين   ، أضيف بالفعل ليغري من طبيعة اجلدار وحيوله إىل قيمة فنية ومجالية قد ال يستهان بهـا  

ولكـــن هـــل معرفتنـــا ملعنـــى ، جداريـــة جداريـــة أو نقـــوش جداريـــة أو تصـــاوير  ملنـــا اجلداريـــة مـــثال رســـو

اجلداريــة مقتصــرة علــى احلــائط اجلــانيب أم أنهــا تشــمل عناصــر أخــرى مــن عناصــر البنــاء املعمــاري         

 رضيات مثاًل.كاألسقف واألعمدة واألقواس واأل

 

واملصطلح يطلق على التصوير ، م( على أنها" كلمة التينية مبعنى احلائط 4281 ،عرفها ) الشال       

، يطبق على اجلدران والسقوف بأية وسيلة مستخدمة كالزيت أو الفريسكو أو التمربا وغريها  الذي

أما اجلدار فهو احلائط أو احلاجز من حجر أو خشب أو حديد أو غريه من املواد املعمارية ويفصل بني 

شتقة تعين احلائط وهي م Nural، كلمة  Nural Paintingمساحتني يف أرض أو بناء، ويطلق عليه 

  (.488" )ص يف الالتينية  murusمن 

م( أن التصوير اجلداري هو " أحد فروع التصوير والتصميم الذي 4282،  ذكرت ) زينب السجيين     

خيتص بزخرفة جدران وأسقف املباني وخيتلف التصوير اجلداري عن أشكال التصوير األخرى يف 

  ارتباطه العضوي بالعمارة " . 

العمل الفين الذي ميتاز مبساحاته املتنوعة ويرتبط ارتباطًا "الباحثة اجلدارية على أنها  ترىو     

 .  "وثيقًا باجلدار سواء كان منفذا بصورة مباشرة أو كان معلقا عليه ، وميكن نقله

  

   مفهوم التصميم اجلداري 

تصميمات ميكن أن تنفذ ذات بعدين أو ثالثة أبعاد " ( أن التصميم اجلداري هيم 0222،  راغب قال )    

ثم تثبت على اجلدران كما ميكن أن تنفـذ مباشـرة علـى اجلـدران حبيـث حتقـق       ، على خامات متنوعة 
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االرتباط العضوي مع املوقـع املعمـاري ولكـي يتحقـق ذلـك االرتبـاط بغـى علـى الفنـان املصـمم مراعـاة            

 الشروط اليت يفرضها املكان" . 

 

م ( " يكون املصمم البارع قادرًا على االختيار من بني عدد ضخم مـن  4225 ، السكري ذكرت )إميان       

األفكــار واضــعًا يف اعتبــاره وســائل التنفيــذ حبيــث يضــع تركيبــه مــن العناصــر واألفكــار املختــارة لكــي       

 ( . 7حيقق تصميم ميكنه من توصيل أفكاره" )ص

     

والــيت التعريفــات الــيت قــدمها البــاحثون للتصــميم اجلــداري      يف  (42ص ،م 0222 ،وقــال )راغــب           

والـذي يـنص علـى أن التصـميم اجلـداري       lexiconميكن اإلشارة إىل التعريف الـذي تضـمنته موسـوعة    

ويشتمل على كل تصميم منفذ بغرض جتميـل أو زخرفـة جـدار    ، أحد أقدم أشكال التعبري الفين " هو 

ن الكلمـة الالتينيـة الـيت تعـين جـدار ، وهـو كمـا تعرفـه تلـك املوسـوعة           وكلمة جداري مشـتقة مـ  ، ما 

وتشـري  ، الربيطانية بأنه هو ذلك النوع من التصـميم الـذي تعامـل مـع زخرفـة جـدران وأسـقف املبـاني         

، املوســوعة إىل خاصــيتني هلــذا الفــن همــا ارتباطــه العضــوي بالعمــارة ودالالتــه اجلماهرييــة الواســطة      

خمتلفة ومتغرية ، ويعد فن التصميم اجلداري من أهم الفنون اليت هلا القـدرة   حيث خياطب مجاهري

فهــو مــن أقــدم ألــوان الفنــون الــيت صــاحبت العمــارة الــيت    ، علــى التعــبري عــن ثقافــات األمــم اإلنســانية   

ــون فهــي احلامــل احلقيقــي جلميــع أعمــال التصــوير املختلفــة ســواء الــيت           يعتربهــا الفالســفة أم الفن

ة بــه مباشــرة كاجلــداريات أو الغــري مباشــرة كاللوحــات املعلقــة فــاألخرية أيضــا توضــع  كانــت مرتبطــ

  . على اجلدار ألثرائه فنيا حتى ولو كان يف مساحة صغرية

 

تصــميم اللوحــة اجلداريـة أحــد أهــم اجملـاالت الــيت تــؤثر    ( أن م 0244، وذكـرت )نســرين فـوزي   

وتطور اخلامات ، والفرتات الزمنية ، التفاصيل املعمارية و، واألحداث اجلارية ، وتتأثر بالبيئة احمليطة 

والتقــدم التكنولــوجي الــذي يــتحكم يف رؤيــة الصــيغة النهائيــة للبنــاء اإلنشــائي للعناصــر    ،  والتقنيــات

وغريها ، وتتغري اجلداريات اخلاصة بكل طـراز مـن خـالل املـتغريات يف التفاصـيل املعماريـة ومـن خـالل         

بنـاء  فلسفة التصميم اجلداري من حيث املسطحات املقفولة واملفتوحـة ، والعالقـات الفراغيـة ومـواد ال    

ــارف   ــة والزخـ ــكيالت املختلفـ ــتخدمة والتشـ ــذه       ، املسـ ــالل هـ ــن خـ ــاكن مـ ــى األمـ ــرف علـ ــيمكن أن نتعـ فـ

املسطحات اجلدارية ، وقد اهتم كثري من الفنـانني املعاصـرين يف صـياغة لوحـاتهم اجلداريـة بـاملنطق       

ميمات الرياضي والتناسـبات العدديـة الـيت تضـفي نـوع مـن الوحـدة والتكامـل علـى اجلـداريات ، والتصـ           

ميكن أن تنفـذ ذات بعـدين أو ثالثـة أبعـاد علـى خامـات متنوعـة ثـم تثبـت علـى اجلـدران كمـا ميكـن أن              

ولكـي يتحقـق ذلـك     ، حبيث حتقق االرتباط العضوي مع املوقع املعمـاري ، تنفذ مباشرة على اجلدران 

 االرتباط ينبغي على الفنان املصمم مراعاة الشروط اليت يفرضها املكان .
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فـن التصـميمات اجلداريـة مـن أبـرز الفنـون الـيت هلـا دور كـبري كوسـيلة لنقـل األفكـار             يعترب 

واملفـاهيم الـيت تســهم يف تشـكيل اجلمــاهري واالرتفـاع مبســتواها الثقـايف والفــين ، ومصـطلح التصــميم       

اجلــداري مــن حيــث داللتــه اللغويــة هــو ذلــك النــوع مــن األعمــال التكويــات الفنيــة املرســومة واملصــورة     

ــاأل ــاني واهليئــات والعمــائر         ب وهــذه ، لوان واخلامــات املختلفــة الــيت تنفــذ وتتصــل مباشــرة جبــدران املب

ــة مــن خــالل           ــات ، أو أشــكال خطيــة جتريدي ــات ، أو حيوان التصــميمات إمــا أن تصــور أشخاصــًا ، أو نبات

صميم موضوع معني قصصي ، أو أسطوري ، أو تارخيي ، أو فلسفي ، أو ديين حيث تكون عالقة ذلك الت

 اجلداري بالعمارة قائمة ومالزم بل يعد كجزء من مكونات العمارة العضوية واجلمالية .

 

الــيت تصــوف بالصــرحية ؛ وارتــبط التصــميم اجلــداري طــوال تارخيــه ارتباطــًا وثيقــًا بالعمــارة  

ــدة النــاس            ــة املرتبطــة بعقي ــه مــن وظيفتــه الديني ــأتي مهابت ــاء الضــخم املهيــب الــذي ت ــة البن  أو، ودالل

ومثال ذلك املعابد واملقابر والقصور ، ارتباطه حبدث تارخيي أو ذكرى قومية هلا احرتامها وتقديرها 

أو بعض أماكن العبادة واألماكن التذكارية واجلداريات اليت حيتويهـا هـذا    ، يف احلضارات القدمية

ث هو تصـور شـامل   ومرجع ذلك ملفهوم الفن قدميا حي، النوع من العمارة هلا نفس السمات الصرحية 

جيمع ما بني العمـارة والتصـوير الرسـم امللـون والتصـميم والنحـت والفنـون الصـغرى اخلـزف والزجـاج           

والتحــف املعدنيــة والنســيج يف وحــدة واحــدة متكاملــة خلدمــة املثــل الدينيــة العليــا الــيت تعــد األســاس     

طي يف العصور الوسـطى  كالفن املسيحي البيزنطي والقو، الذي قامت عليه كل احلضارات القدمية 

وهــو الــذي أعطــى للعمــارة والفنــون اإلســالمية شــكلها وطابعهــا الــذي ميزهــا عــن غريهــا فلــم تكــن             ، 

للجداريات كأعمال النحت او التصوير أو غريها من الفنون اليت تنجز لقيمتها اجلمالية يف ذاتها بل 

جد أو غريهــا خلدمــة هــدف أمســى هــو    لتتخــذ مكانهــا املناســب يف املعبــد أو املقربــة أو الكنيســة أو املســ    

 جتسيد  العقيدة الدينية وإخراجها من حيز التجريد إىل حيز الواقع احملسوس . 

 

م( أن  " التصميم اجلداري هـو مسـة واضـحة للـرتاث اإلنسـاني منـذ       0244 ،شريت  )ندىأشارت 

العمـارة والـدين أو   مرورًا باحلضارات وحتى عصر النهضة وال ميكن أن نفصل فيها بـني  ، عصر الكهوف 

فالتصــميم ، بــل هــو تركيــب متكامــل مــن هــذه العناصــر جمتمعــة     ، بــني األعمــال اجلداريــة والعمــارة   

وكـذلك تـرتبط    ،اجلداري هو فن مجاعي شـامل ميثـل لغـة عامـة جييـدها الفنـان ويفهمهـا اجملتمـع         

التصـميم اجلـداري    عـد فـن  وُي ، ارتباط وثيق بالوظيفة النوعيـة للمبنـى الـذي ينفـذها عليـه التصـميم      

فهـو مـن أقـدم ألـوان الفنـون      ، من أهم الفنون اليت هلا القدرة على التعبري عن ثقافات األمم اإلنسـانية  

فهـــي احلمـــل احلقيقـــي جلميـــع أعمـــال   ، الـــيت صـــاحبت العمـــارة الـــيت تعتربهـــا الفالســـفة أم الفنـــون 

سواء الـيت كانـت مرتبطـة بـه مباشـرة كاجلـداريات أو الغـري مباشـرة كاللوحـات          ، التصوير املختلفة 

 (.  48فاألخرية أيضًا توضع على اجلدار ألثرائه فنيا حتى ولو كان يف مساحة صغرية ") ص ، املعلقة 
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وترى الباحثة أن اجلدارية هـي عمـل فـين يشـغل حيـزًا كـبريًا مـن اجلـدار يعتمـد يف التشـكيل           

لفــة ، ســواء كانــت ألــوان زيتيــة ، أو ألكريلــك ، أو خامــات معدنيــة ، أو خزفيــة ، أو         علــى خامــات خمت 

ــدف إىل       ــفية الـــيت تهـ ــة والفلسـ ــار الفنيـ ــة واألفكـ ــاليب التقنيـ ــدد األسـ ــافة إىل تعـ ــبية أو .... باإلضـ خشـ

 خماطبة املشاهد .

 

 نشأة اجلدارية : 

ــني     ــح بـ ــل الواضـ ــث التفاعـ ــرية حيـ ــاة البشـ ــرح احليـ ــو مسـ ــه   إن ســـطح األرض هـ ــان وبيئتـ اإلنسـ

لالستفادة من مقومات الطبيعة وتسخريها له واسـتغالل إمكانياتهـا الـيت هـي بـني يديـه أو تلـك الـيت         

يسعى الكتشافها أو احلصـول عليهـا ، فمنـذ بـدء اخلليقـة دأب اإلنسـان علـى تسـجيل حياتـه اليوميـة           

وفـه وآمالـه ، وقـد امتـد     على جدران الكهوف على هيئة رموز ورسـوم متثـل مـا حيـدث لـه وتعـرب عـن خما       

هذا التعبري إىل عصور الحقة حتى بعد اخرتاع الكتابة ملا ميثله من تعبري يساعد اإلنسان على إيصـال  

 أفكاره ومعتقداته أو حتى بهدف تزيني منزله ومعبده مبختلف الرسوم.

، نسـان  "إن التـاريخ القـديم يعيننـا علـى فهـم حاضـر اإل      عـن بـاقر    نقـالً ( هــ  4148أزهـر ،  يقول ) 

، ويكشـف لنـا عـن األصـول األساسـية لـرتاث البشـرية منـذ أقـدم العصـور            ،وكيف وصل إىل ما هو عليـه 

وبذلك تكون دراسـة التـاريخ ضـرورة الزمـة لفهـم التـاريخ احلـديث وفهـم حاضـر اإلنسـان ، وإن التـاريخ            

آثــار  القــديم مســتمد بوجــه خــاص مــن كــل مــا خلفــه اإلنســان وهــذا كــثري ومتنــوع إذ يشــمل مجيــع       

 . (08)ص املاضي وبقاياه مما يساعدنا على فهم ذلك املاضي لتوضيح احلاضر وفهمه "

" لقد حفظت لنا جدران املغاور والكهوف اليت سكنوها عن امييار  نقاًل( هـ 4148أزهر ، ) وذكر

بعـض معــامل الفنــون البدائيــة الــيت زاولوهــا ، علــى شـيء مــن الــذوق والصــنعة الفنيــة متخــذين هلــم يف    

بادئ األمر مادة لصورهم بعض احليوانـات الـيت دجنوهـا وبعـد ذلـك بكـثري اجلسـم البشـري حمـاولني          

 .(42ص) جهدهم يف كل ما عاجلوه أن يرتكوا مسحة من مجال ترمسوه "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الرسوم اجلدارية يف عصر ما قبل امليالد 61شكل رقم ) 
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الفـن   تارخييـة تزودنـا مبعلومـات قيمـة عـن تـاريخ      وتعترب هذه الرسوم اجلدارية مبثابـة وثـائق    

ــة ،        ــادات والطقــوس فيمــا ســبقنا مــن عصــور وأزمن ــة    واألديــان والعب ومتتلــيء الكهــوف بتصــاوير جداري

صور احليوانات املوجودة على أسقف وجدران الكهوف مشال ومازالت  نفذها االنسان من اقدم العصور،

أسبانيا وجنوب فرنسا متتلئ باإلثارة وجتذب األنظـار بقوتهـا ومظهرهـا املمتلـئ باحلداثـة، وإن كـثريًا       

 قبل امليالد . 42.222قبل امليالد إلي  12.222الرسومات قد رمست بني  من هذه

 

املصرية القدميـة الـيت وجـدت علـى حـوائط املعابـد ، قـد تضـمنت مشـاهد مـن            إن معظم الرسومات      

بأســلوب احلفــر  الـــدقيق    احليــاة األخــرى ، واســـتخدم الفنــان الفرعــوني النحـــت علــى جــدران املعابـــد      

 . للخطوط اليت حتدد اإلطار العام للرمسة ثم يعبأ بألوان براقة

كمــا اســتخدمو الرســم اجلــداري للحفــاظ علــى لغــتهم وتــارخيهم وملكــاتهم وخصوصــياتهم     

 . فكتبوا كل شيء على جدران املعابد والقصور وحنتوها على األبواب والتماثيل

         

كما وجد عـدد مـن اللوحـات اجلداريـة يف            

جزيـــرة " كريـــت" حيـــث تتشـــابة مـــع اللوحـــات  

اجلداريـــة املصـــرية القدميـــة يف دقـــة اخلطـــوط  

ــري     ــرحية وغــــ ــوان الصــــ ــم واأللــــ ــدد للرســــ احملــــ

    .الالمعة

ــوا           ــد متكنـ ــق فقـ ــامني اإلغريـ ــا الرسـ ــن امـ مـ

 إبـداع رسـوماتهم وآفـاق فـنهم وشخوصـهم مـن      

منــــابع الفــــن املصــــري وفــــن " مينــــوي " وهــــي      

عـــد ،مل ُت احلضـــارة القدميـــة جلزيـــرة كريـــت

 .سوماتهم ذات ألوان صرحية، ولكنها اعتمدت بعد ذلك على اإلضاءة والظلر

روحــًا وهــدفًا  إعطــاء الفــن شخصــية جديــدة ، بــل     إىل  وادى ظهــور املســيحية وانتشــارها يف الغــرب         

الــذي  –، وأصــبح األســلوب الرمســي  املســيحية هــي املوضــوع النقــي جديــدين ، فلقــد أصــبحت العقيــدة

مناسبًا للتعبري عن جديته وقدسـيته . كانـت القسـطنطينية ذات     –البيزنطي  أصبح يعرف باألسلوب

متثلـت   ، اط اهلندسـية مع الشرق ، الذي متثل تأثريه يف استخدام األلوان الرباقـة واألمنـ   روابط عديدة

الداخليـة لقبـاب الكنـائس     االنتصارات الرئيسـية للفـن البيزنطـي يف الفسيفسـاء الـيت زينـت احلـوائط       

 البيزنطية .

 

القـرن احلـادي عشـر ، تطـور الفـن       وحبلول الفرتة اليت شهدت بناء الكنائس الكربى واليت بـدأت يف       

هذا الفن كان متمثلة يف الرسـومات احلائطيـة    وأعظم أشكال ،الرومانسي أو األسلوب الغربي العاملي 

    

 

 ( حنت جداري فرعوني65شكل )                  

 
  http://www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t= 
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إن فنــاني هــذا العصر)عصــر النهضــة( عنــدما عملــوا علــى مســاحات كــبرية متكنــوا مــن       ، يف الكنــائس

 . تطوير أساليب متيزت بالفخامة والروعة

ويف العصــــــــر احلـــــــــديث تعتـــــــــرب  

ــال     ــائل االتصـــ ــم وســـ ــن اهـــ ــداريات مـــ اجلـــ

اجلمــاهريي حيــث انهــا غالبــا مــا تكــون يف    

أمــــاكن عامــــة وال حتتــــاج اىل عــــرض يف    

معــــارض فنيــــة يرتادهــــا فقــــط املهــــتمني      

ــون يف     ــد تكـــ ــا قـــ ــكيلي، كمـــ ــالفن التشـــ بـــ

ــن  ــد مـ ــة   العديـ ــؤثرة و فعالـ ــان اداة مـ االحيـ

ــية او   لتحقيـــــــــــــق االهـــــــــــــداف السياســـــــــــ

ــه   ــا ، ويف الوقــــت نفســ االجتماعيــــة وغريهــ

تعتـــــــــرب جتميـــــــــل للمـــــــــدن والســـــــــاحات  

 واحلوائط يف االماكن العامة واخلاصة، كما انها احيانا قد تكون وسيلة دعائية ناجحة .

 

 دارياتالقيم الفنية يف  اجل 

فعنــد تقـوم اجلـداريات يف هــذا البحـث علــى مـدى تــوافر القـيم الفنيــة وتنوعهـا تشــكيليًا ومجاليـًا ،              

ــة ،    العناصــرتصــميم أي عمــل فــين يراعــى ان يكــون مــرتبط ب      لــذا تقــدم  التشــكيلية واألســس اجلمالي

للجداريـــة ،  التشــكيلية العناصــر  الباحثــة عــرض تفصـــيلي تتنــاول فيــه القـــيم الفنيــة والــيت تشـــمل :       

 .اجلمالية للجدارية واألسس 

  التشكيلية: العناصرأواًل : 

 

  النقطةPoint  

هي ابسط العناصر التصميمية ،فقـد تـدل    بأن النقطة مصطلحات فنية ومعماريةيف موقع ُذكر        

النقطــة علــى املكــان وحــده ، كمــا أن النقطــة ال أبعــاد هلــا مــن الناحيــة اهلندســية ،أي لــيس هلــا طــول       

وعرض أو عمق ، ومييل معظـم النـاس إىل رؤيـة النقطـة كشـكل دائـري ، كمـا أن النقطـة ال تظهـر أي          

  .فراغ ليس له طول أو عرض أو عمقأو هي موضع يف حيز أو  .اجتاه إذا استخدمت منفردة

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 ( رسوم للفنان مايكل اجنلو)عصر النهضة( على حوائط الكنيسة66)شكل 

 املصدر

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=4f15f42e3ca48ae0 
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  اخلطLine   

احملــاور الــيت حيــدد بهــا املصــمم بنــاء جداريتــه   " يقصــد بــهبــأن اخلــط م (  0228،  )رهــام شــليب تــرى      

 –منحنيـة   –مائلـة أو اجلمـع بيـنهم إىل جانـب نوعيـة اخلطـوط مكسـرة        –رأسية  –سواء كانت أفقية 

 .(85ص )" زونية حل

م ( أن "اخلطــوط هــي الــدليل الــذي يقــود العــني إىل مركــز     0228ذكــرت ) خلــود غيــث وآخــرون ،          

االنتبــاه يف الصــورة ، وهــي حتمــل رســالة أو فكــرة يرغــب املصــور أن ينقلــها إىل الرائــي ، وتكــون حمملــة       

 ( . 61مبعان أو إحساسات حتى لو مل تزد الصورة عن أن تكون جمموعة من اخلطوط " )ص

  امللمسTexture 

تلــك القــيم املسمســية الــيت تثــري اجلداريــة"   "أن امللمــس هــو  (58ص ، م4225 ، )عمــاد راغــب يقــول     

وهــو املظهــر اخلــارجي املميــز ألســطح املــواد املختلفــة والصــفة املميــزة لكــل ســطح عــن اآلخــر     ، ( 42)ص

 إىل قسمني :  م(0228ه)رهام شليب ، وينقسم

 مالمس حقيقية وهي اليت تدرك من خالل حاسة اللمس والبصر . -4

مالمس إيهامية : حيث ميكن إدراكه حباسة النظر دون متيزه عن طريق اللمـس وغالبـا مـا تكـون     -0

 لتقليد مالمس حقيقية . 

تعبري يدل على املظهر اخلارجي املميز السطح املواد ،أي الصفة ُذكر يف موقع )فنون ( بأن امللمس       

املميــزة خلصــائص اســطح املــواد ،الــيت تتشــكل عــن طريــق املكونــات الداخليــة أو اخلارجيــة وعــن طريــق     

ومـاينتج عنهـا مـن    ، ترتيب جزيئاتها ونظم انشائها يف نسق يتضح من خالل السمات العامـة للسـطوح   

 قيم ملمسية متنوعة .

 ن اللوColor  

( أن " اللــون يلعــب دورًا مــؤثر يف اجلداريــة وينبغــي علــى املصــمم مراعــاة م 4225،  ذكــر )عمــاد راغــب     

 (.42حتقيق قيم لونية تتناسب مع مكان وزمان اللوحة وترتبط مبوقعها املعماري" )ص

مراعـاة حتقيـق قـيم    عامل فعـال يف التصـميم اجلـداري ، وجيـب     "( وهي م 0228، وعند )رهام شليب        

 "ملنفــذ عليــه العمــل اجلــداري لونيــة مناســبة مــع الزمــان واملكــان واملوضــوع إىل جانــب الطــراز املعمــاري ا  

 .(85)ص

 

  احلجمVolume   

( أنه "هو عنصر من عناصر التصـميم ويـدل علـى العناصـر الشـكلية      م  0228ذكرت )رهام شليب ،         

 ( . 86)ص" توجد كما هي يف الواقع وتشغل حيزًا من الفراغاألولية ذات الثالثة أبعاد أي اليت 
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م ( أن احلجــم هــو " مصــطلح ذا داللــة علــى العناصــر الشــكلية األوليــة ذات   4220يقــول ) الصــيفي ،       

 ( .446الثالثة أبعاد ، أي تتواجد مبادتها كواقع حقيقي يف املكان ، وتشغل حيزًا من الفراغ " ) ص

 

  الفراغ Space  

م( بأنه " احليز الذي يشغل العمل الفين سواء كان مسطحًا أو جمسمًا 4262يعرفه )البسيوني ،         

 ( .0ليتاح للفنان أن يرتجم تعبريه عليه " )ص

تصـميم وينقسـم   وهو عنصر أساسي من عناصر البناء التصميمي ، فهـي تـؤثر وتتـأثر بكـل عناصـر ال        

 :    (24ص ،م 0228شليب ،  كما ذكرته ) رهامالفراغ على نوعني 

         األول هــو الفــراغ الــذي يتواجــد يف التصــميم املســطح ويطلــق عليــه األرضــية وخيتلــف مظهــره حســب

طريقة توظيف األشكال فيبدو أحيانًا كأرضية مسطحة حتيط باألشكال ويبـدو كفراغـات حتتويهـا    

 األشكال بطريقة خمتلفة . 

          الثـاني الفـراغ احلقيقــي فهـو مـرتبط بطبيعــة املكـان ويــؤثر يف فاعليـات احلجـوم الــيت تتواجـد فيــه ويف

العالقة بينها كما أنه يتأثر بطريقة بناء احلجوم املختلفة ، وله أنواع مثـل فراغـات حتـيط باألجسـام     

 . أو تتخلها أو تنفذ فيها 

 اض بأن الفراغ هو " ذلك احليز الذي يقـوم بتنفيـذ  ( نقاًل عن ريهـ4144ذكرت ) خلود البقمي ،        

أو تصميم أو مشغولة فنيـة ، فهـو يتعامـل     تصوير لوحة بإنتاج الفنان قام خالله فإذا من الفنية فكرته

مع مسطح ذي بعدين ، ويتمثـل الفـراغ يف سـطح الورقـة ، واذا كـان بصـدد إنتـاج قطعـة حنتيـة أو آنيـة           

 (. 06فراغي لتشييد عمله الفين " )ص خزفية جمسمة فهو حيتاج إىل حيز

   املساحةShape  

( أنها "هي الناجتة من حترك اخلط ، وميكن اعتبارها سلسلة متواصلة م 0228أوردت )رهام شليب ،       

مــن اخلطــوط عنــد تالقيهــا أو باتصــال أطرافهــا و واملســاحة تتضــمن العديــد مــن األشــكال ذات معــاني     

عالقاتها مع بعضها البعض يف منظومة توحي بالعديد من املعاني املقصودة تتضح قوة تأثريها نتيجة 

 (.87لتساعد الفنان على التعبري " )ص

 

املساحة على أنها " عبارة عن عنصر مسطح أولي أكثر تركيبًا من النقطة م ( 0242يرى )شوقي ،       

اخلطــوط تــؤدي إىل تكــوين  واخلــط ، وينشــأ الشــكل نتيجــة تتــابع جمموعــة متجــاورة ومتالحقــة مــن      

مســاحة متجانســة ختتلــف يف مظهــر احلــدود اخلارجيــة هلــا بــإختالف تكــوين اخلــط الــذي ينشــأ عــن       

 ( .67التكرار " )ص
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 :  اجلمالية ثانيًا : األسس 

 

  التناسبProportion  

العالقــة بــني طــول وعــرض مســاحة العمــل أو بنســبة       "ويقصــد بــه  م(   0228ذكــرت ) رهــام شــليب ،       

املساحة اجلزئية لكل عنصر من عناصر العمل فهو يعتمد على قاعدتني العالقة بني مساحة العناصـر  

ــة ، وأبعــاد العمــ       ــة"    ومســاحة العمــل الفــين الكليــة واملســاحات اجلزئي ل الفــين وأبعــاد املســاحات اجلزئي

 (. 87)ص

 

  االتزانBalance  

 (.445التقابل بني القوى املتضادة ")صم ( أن " التوازن فكرة قائمة على 4220يذكر )الصيفي ،  

 

أنه "من أهم قواعد بناء العمل الفين إذ ال بد أن تبدو  (88ص، م 0228ُذكر لدى )رهام شليب ،         

 عناصره متوازنة مع بعضها البعض ، ويوجد نوعان لالتزان هما :

  االتزان التقليدي Formal   :  وهو اتزان التماثلSymmetrical   ويعين تطابق أو متاثل العناصر على

جانيب اخلط الرأسي الذي ينشأ من منتصف مساحة التصميم و وهو من أسهل وأبسط األشكال اليت 

 يتحقق عن طريقها الشعور باالتزان .

  االتزان الغري تقليديInformal   وفيه يظهر نصف التصميم متساوي من حيث الوزن أو الثقل :

ولكنهما خيتلفان من حيث اهليئة أو الشكل ويتميز هذا االتزان   Visual Weights البصري 

 بالنشاط واحلركة على جانب جمموعة أنواع اخرى من اهمها : 

  Balance of Valuaالتوازن بالقيمة : -أ

  Balance of Texturesالتوازن بامللمس : -ب

 "  Balance by Colorالتوازن باللون : -ج

  التباين Contrast : 

يعد من اجنح وسائل إبراز عناصر التصميم وعنـد حـدوث تبـاين عنصـر مـا مـع بقيـة العناصـر فإنـه               

 ( منها :82م ، ص 0228أو بآخر ، وللتباين أشكال ذكرتها )رهام شليب ، خيتلف عنها بشكل 

   التباين يف احلجمContrast of size  

 ويعين االختالف يف حجم أو مساحة العناصر بعضها البعض مما يعطي حيوية وحركة .     

 التباين يف الشكل Contrast of Shape  
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ويعــين عــدم تســاوي مســاحة التصــميم مــن حيــث املســاحة أو الشــكل حتــى ال تصــيب املشــاهد بالرتابــة     

 .وامللل 

  التباين يف درجة الظليةContrast of tone  

ويقصد به التباين يف درجة اللون الواحد ففي التصـميمات ذات اللـون الواحـد السـود مـثاًل يتـدرج              

اللــون مــن الســطح األبــيض للــورق مــرورًا بالــدرجات الرماديــة اخلفيفــة ثــم املتوســطة ثــم املعتمــة حيــث  

 يصل إىل األسود . 

  التباين يف االجتاهContrast of direetion 

اجتـاه العناصـر داخـل التصـميم متنـوع ، حبيـث يـتم تغـيري اجتـاه عنصـر معـني عـن             ويعين أن يكـون        

 . طريق عنصر آخر 

 

  اإليقاعRhythm  

م (اإليقـــاع علـــى أنـــه " ترديـــد احلركـــة بصـــورة منتظمـــة جتمـــع بـــني الوحـــدة 0227يعــرف) شـــوقي ،      

 ( .001والتغيري " )

ــليب ،  ــام شـ ــاع  0228تـــذكر ) رهـ ــأن اإليقـ ــادة    م ( بـ ــرار أو إعـ ــة تكـ ــرية نتيجـ ــة بصـ ــعور حبركـ " يعـــين الشـ

أســتخدام أو اســتكمال درجــات معينــة يف التصــميم بقصــد خلــق ارتبــاط قــوي بــني عناصــره املختلفــة ".   

 ( 82)ص

 

  التوافقHarmony  

وهو ينتج من وجدود خصائص متبادلة سواء كان يف أشكال العناصر أو الدرجات اللونية ، و يعتمد 

 ( يف : 22م ، ص 0228ا ) رهام شليب ، هامني ذكرتهعلى عاملني 

 . Strong visual impact تقديم وقه بصري قوي  -1

 .جلميع عناصر التكوين  of Effect  تقديم تأثري موحد  -2

 

  الوحدةUnity  : 

م ( أن" مفهوم الوحدة يف جوهرة يعرب عن قيمتة االئتالف الكلي بني 4220ذكر ) الصيفي ،       

 (. 420التصميم " )ص العناصر يف

تـرابط وتكـاتف كـل عنصـر مـن      بالوحـدة هـي "   املقصـود  ( بـأن  22ص،  م 0228تقول ) رهام شـليب ،         

العناصــر مــع بقيــة العناصــر املكونــة للتصــميم وإلنتــاج عالقــة مشــرتكة حبيــث تــتم تنســيق مجيــع              

 ة من خالل : العناصر داخل التصميم بطريقة متنع املنافسة بينهم أو يتم حتقيق للوحد
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 Figure unitوحدة الشكل  -1

مــن خــالل جتميــع العناصــر داخــل التصــميم بطريقــة تــؤدي إىل ترابطــه ويســتخدم لتحقيــق الرتابــط     

 التالمس .  –التشابك  –التداخل  –جمموعة من العالقات مثل الرتاكب 

 Unit styleوحدة األسلوب   -2

 وهي طريقة التنفيذ اليت يستخدمها الفنان يف فنه .

  Unit threadوحدة املوضوع   -3

 .أن حيمل التصميم رسالة واحدة مرتابطة 

أمــا العناصــر اجملســمة ميكــن أن توجــد حلجــوم مصــمتة أو حجــوم مفرغــة وشــفافة أو ذات مالمــس          

 متباينة ، مصقولة وعاكسة للضوء وكلها اساليب وطرق تؤثر يف إدراك أحجامها . 

 

 والتقنية :باخلامات أسس مرتبطة ثالثًا :

  

 يعلمـه،  استطاع الفنان يف العصـر احلـديث اختيـار التقنيـة املناسـبة واملالئمـة للتصـميم الـذي         

حبيث يكون األكثر مالءمة ألهدافه وإحساسه ، وحتدد التقنية يف طبيعة اخلامة واألسـاليب األدائيـة   

املسـتعملة بالعمــل الفــين أو اجلداريـة والــيت تســتخدم للتجسـيد والتعــبري عــن أفكـار واجتاهــات الفنــان     

 ا يلي : لتحقق مضمون حمدد على السطح املراد التشكيل عليه ومن هذه التقنيات واخلامات م

 

 الطباشري واألحبار امللونة  

 الطباشري :  -4

( أن "من الطبيعي أن يبدأ إنسان هذا العصـر جتريـب كـل مـا تدركـه      م 0228ذكر )بركات ، 

 يداه من خامات طبيعية ميكن أن ترتك أثرًا على السطوح املوجودة حوله ولذلك كـان الطباشـري مـن   

خطوط ميكـن أن تصـنع رسـومًا بدائيـة ، وهـي مـواد اسـتطاع الفنـان         أوائل املواد اليت استعملها يف إنتاج 

 . (01ص)"  احلصول عليها من البيئة احمليطة

 

( أن "الرسم من أوائل اجملاالت التشكيلية اليت تعرض هلا اإلنسان م 0228 ،  رهام شليب ) تقول

منذ فجر التـاريخ منـذ آالف السـنني فهـو تعـبري تشـكيلي يسـتلزم عمـل عالمـة مـا علـى سـطح مـا وهـذه               

العالمــات ميكــن عملــها باســتخدام مــواد خمتلفــة مثــل الــدهان أو احلــرب أو الباســتيل أو الطباشــري أو        

ــم الرصـــــاص أو حتـــــى ب   ــتخدام القلـــ ــن حـــــاد ميكن  أداة ذاتاســـ ــائرًا علـــــى     ســـ ــنع خطـــــا غـــ هـــــا أن تصـــ

 ( .422السطح")ص
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  األحبار امللونة -0

، ( أن " األحبار امللونة قد نفذ بها رسوم حتضريية لرسوم مبدئية سريعة م 0228ذكر )بركات ،  

يـة  احلمـراء يف بدا سامون املصريون القدماء علـى االسـتعانة بـاخلطوط    رومن أمثلتها ما اعتاد عليه ال

يت سوف يتم حنتهـا حنتـًا أو الـيت يـتم اسـتكماهلا كتصـوير جـداري        التصميم لبداية رمسهم ، سواء ال

  . (07" )ص ورسم زخريف

 

 األلوان املائية بتقنية التمربا والفرسكو 

 التمربا  -4

ألوان معجونة غري شفافة تعجـن باملـاء وهلـا القـدرة علـى       بأنها( م 0225، اعتماد عبداهلل ذكرت )         

تغطيــة ســطح اللوحــة والوســيط تعجــن بالصــمغ العربــي أو الغــراء أو صــفاء البــيض وتعــاجل احلــوائط   

 املراد الرسم عليها بواسطة التمربا بالبياض طني + جبس . 

طع الفسفاء تأخذ الشكل يف أغلب أعمال الفسيفساء القدمية كانت األشكال الفراغية الناجتة من ق

 اهلندسي ويف مرحلة متقدمة بدأت تأخذ شكل حلزوني أو منحى. 

 األفرسكو -0

 ALFRESCOترجع التسمية أفرسكو إىل الكلمة اإليطالية "  ( بأنه "م 0228،  )بركات أشار     

وتعين على الطريقة الطازجة وذلك ألن الرسم بهذه التقنية ينفذ باأللوان على اجلدار املعد عندما 

جلري هو الوسيط يف صناعة ويف هذه التقنية األفرسكو يكون اون بياضه طازجًا أي مل جيف بعد ، يك

يف اجلري و أما السطح فمن مالط اجلري الطازج الذي ميتص اللون ويدخل يف مسك املالطاللون ، 

 .(45)ص "ذلك سر بقائه طويال دون تلف 

 

 األحجار واجلص 

تعددت طبيعة اجلدار الذي استغله الفنـان منـذ فجـر التـاريخ وحتـى       ( أنه "م 0228)بركات ،  يقول     

اسـتطاع مـن خالهلـا إبـداع     ، يومنا هذا لتنفيذ تصـميماته اجلداريـة عليـه مـن أحجـار أو جـص أو رخـام        

ملـا جتـود الطبيعـة بتلـك اخلامـات اجلداريـة       ، غايـة يف الدقـة وغنيـة بقيمهـا اجلماليـة      لوحات جدارية 

مكونـة جـدر للكهـوف أو املعابـد أو املقـابر أو اسـتغالهلا يف لوحـات جداريـة         ، واملتوفرة يف البيئـة احمليطـة   

 (. 12منفصلة يتم تركيبها  بعد على اجلدران" )ص

 

 اخلزف بالط  

"اخلزف أو السرياميك هو الفخـار املـزجج املصـنوع مـن الطـني       ( أنم 0225 ، )اعتماد عبداهلل تذكر    

اليت متر بعدة مراحل للجفاف ويستفاد من كل مرحلة يف كيفية الزخرفة عليهـا وهنـاك عـدة طـرق     
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للوصول إىل عمل فين من خالل هذه التقنية اليت ختـتص بصـفة االسـتمرارية والبقـاء علـى أي خامـة       

 . (22رى" )صأخ

 

 املوزايكو أو الفسيفساء 

وحنـن نتـداول الكلمـتني    ، املوزايك كلمة أعجمية تقابلها يف اللغة العربية كلمة فسيفساء 

وإن كانــت كلمــة فسيفســاء العربيــة هــي االفضــل يف الداللــة ، معـا حــني نــردي اإلشــارة إىل هــذا الفــن  

تعطــي يف النهايــة ، علــى فــن يقــوم باألســاس علــى جتميــع قطــع حجريــة أو خزفيــة أو زجاجيــة صــغرية    

وعلى هذا فإن استخدام كلمة الفسيفساء هنا للتعـبري عـن   ، الشكل املطلوب يف صورة متفردة وبديعة 

 هذه التقنية . 

ــد ،  ــر )عبداجمليـ ــم 0222ذكـ ــالي وتنوعـــت يف    ه( أنـ ــرنا احلـ ــة يف عصـ ــاليب الفنيـ ــددت االسـ ــوم " تعـ الرسـ

اجلداريــة بــني اســتخدام االلــوان الزيتيــه واالكريليــك أو البخاخــات العاديــة، وخباخــات اهلــواء )االيــر  

بــرش(، والصــبغات املختلفــة، والــبالط املوزاييــك )الفسيفســاء(، كمــا تعــددت اشــكاهلا واســتخداماتها  

ريي ،بـــل واهــدافها فلــم تعــد جمــرد تــزيني للجــدران، بــل تعــدت ذلــك لتصــبح وســيلة تواصــل مجــاه             

واصـبحت اداة للتعــبري عـن االراء السياســية واالجتماعيـة وغريهــا، كمـا دخلــت يف التصـميم الــداخلي      

 (  418للمنازل واملكاتب والقاعات" )ص

 

 الزجاج امللون  

ومــرت مــن حالــة الســيولة إىل الصــالبة ، الزجــاج مــادة هشــة غــري متبلــورة أن  (م4285 حممــود ،) أشــار    

عــادة مــا يكــون شــفاف وعــديم اللــون لكــن ميكــن تلوينــه وكمــا ميكــن تصــنيعه نصــف     ، أثنــاء تصــنيعها 

 شفاف أو عدم الشفافية . 

 

 التقنيات احلديثة  

( أن "هذه التقنيات اسـتخدمت مـن خـالل وسـائط ميكانيكيـة أو      م  0228ذكرت ) رهام شليب ، 

ني علم الضبط اجتـه الفنـانون   آلية توازي التطورات احلديثة للمجاالت األخرى ففي هذا اجملال امليدا

إىل برجمة الكمبيوتر جملاالت خمتلفة منها الرسم احلر وإعـادة تصـميم الوحـدات والتصـوير الضـوئي      

حيث أكتش الفنانون التعـبري واإلمكانيـات اجلماليـة يف التخطيطـات امللكيـة الـيت حتتـوي علـى كـل          

تتوسـع الفنـانون يف الفـن الشـكلي" .     اجلوانب لألشياء اليت يستطيعون رؤيتها بصور ضـوئية مركبـة و  

 (421-424)ص

 استخدام خامة زجاج األوبالني امللون يف تنفيذ اللوحات اجلدارية  •

( مـن التقنيـات الـيت تسـاهم يف إجيـاد حلـول زكيـة ملعاجلـات         444-442، صم 0228 ،قال )بركات      

لكــثري مــن اخلامــات املواكبــة لطبيعــة تطــوير تكنولوجيــا العصــر     اأســطح اللوحــة اجلداريــة العاصــرة   
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وهـو نوعيـة مـن الزجـاج البلـوري      ،  وظهور أساليب تقنية جديدة ومنها على سبيل املثـال ولـيس احلصـر   

والـذي يعطـي انعكاســا ضـوئيًا عاليــا كالكرسـتال ولــه درجـات لونيــة متعـددة تتــيح الفرصـة للفنــان أن        

يـة يف أداء عملـه وهـو بـديل جيـد لقطـع السـرياميك الصـغرية واملرتفـع          يستعني بتلك اجملموعـة اللون 

وقد نفذت بها العديد من لوحات الفسيفساء واليت ميكـن مـن خالهلـا إتاحـة الفرصـة لتشـكيل       ، مثنها 

 العناصر بأجزاء متنوعة ال ترتبط بقطع املربع اليت عليها املوزايك . 

 

والغائر يف تنفيذ اللوحات   املعادن ( بأسلوب النحت البارز،  الفوم  ،  استخدام خامات ) البولي اسرت •

 اجلدارية : 

 البولي اسرت :  -4

وهو من اللدائن الصناعية احلديثة حيث أنها من اخلامات اليت متيزت بسهولة التشكيل بصبة         

األخرية ، تخدامه مبصر يف األونة يف القالب الذي أعد له بعد االنتهاء من التشكيل ولقد شيع اس

وهناك مناذج عديدة ميكن االستدالل بها لتلك اخلامة ومنها أحد أعمال الفنان أمحد عبدالعظيم 

م بسور نادي اجلالء مبصر اجلديدة عن قصة 4226والذي   تنفيذه يف عام ، بانوراما عن مصر 

اعية والزراعية واالنتصارات اليت حتققت يف اجملاالت الصن، احلضارة وامتداد النيل فوق أرض مصر 

 انتهاء بنصر أكتوبر واستعراض القوات املسلحة بأفرعها املختلفة .                

 

  التشكيل األمسنيت من خالل الفوم : -0

وهو من املواد اهلشة وخفيفة الوزن ذات اللون األبيض يف الغالب والـيت هلـا القـدرة علـى الضـغط               

فهــي ســهلة التشــكيل يف مكــابس خاصــة ومــا يعنينــا هــو األلــواح الــيت   ، وهــي نتــاج تكنولوجيــا الصــناعة 

حيث أنها توجد بتخانات متعددة مناسبة مما أتاح الفرصـة للفنـان مصـطفى الـرزاز مـن      ، يوجد عليها 

وألن املـادة  ، االستفادة من ذلـك يف تشـكيله كخامـات مسـاعدة يـتم الـتخلص منـه بعـد انتهـاء العمـل           

 ،ة فتصــبح مــادة اســتطيقية إال بعــد أن تكــون يــد الفنــان قــد امتــدت إليهــا    اخلــام ال تكتســب صــبغة فنيــ 

ومـن هـذا املنطلـق جـاء فكـرة جـداريات النحـت الغـائر للكـوبري           ، مجاليـاً  حمسوسـاً عماًل منها  فشكلت

 العلوي بالدقي . 

 

 املعادن : -4

ــوع الفكــر املعاصــر وتعــدده      425، صم 0228)بركــات ،  يقــول       ــه مــع تن تلهام أســاليب فنيــة  واســ، ( أن

وحماولـة السـيطرة علــى كـل مــا    ، حديثـة مـن أســاليب سـابقة تربطـه برتاثــه الفـين املمـزوج باملعاصــرة       

فقد اسـتطاع الفنـان املعاصـر االسـتفادة مـن النحـاس       ، ميكن أن جتود به البيئة الطبيعية أو الصناعية 

بأسـلوب النحـت البـارز خفيـف      ،يـة  واملوجود يف شكل ألواح ذات ختانات متنوعة يف تشـكيل لوحـات جدار  

 وذلك بأسلوب الطرق على ألواح النحاس . ، الربوز أو متوسط الربوز 
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ق على النحاس لغة فقد وجد يف الطّر، يعد الفنان مجال السجيين مبصر رائد يف هذا اجملال 

تذكرنا بالبيئة ، باحلركة  ته من خالل تكويناته الرائعة الزاخرهمميزة له ساعدته على حتقيق ذا

ملعاصر، وتكشف لنا تكويناته املتنوعة عن ارتباطه بالفن املصري القديم بأسلوبه الفريد ا، املصرية 

 وذلك يف توزيع عناصر صغرية احلجم كأنها رموز أو كتابات يف تكوينات رأسية وأفقية . 

 

جعلت فنانينا املعاصرين  وهذه، استخدام خامات مركبة بأسلوب التوليف أو التشكيل اجلداري        

منهم الفنان حممد رزق والذي أطلق ، ملا هلا من تأثري مجالي  ، يتمسكون بها يف إنتاج أعماهلم الفنية

فيها عرب ومن أعماله اليت ، عليه عاشق النحاس واحلديد لشدة ولعه وحبه للخامة وعشقه لتشكيلها 

 ل أحد جدران مبين األهرام . لوحته ثالث عازفني واليت جتم، عن الفلكلور الشعيب 

 

الفنان صالح عبدالكريم والذي انفرد بفكرة اخلاص يف سيطرته على جمموعة من اخلامات       

تنوع تلك اخلامات مع تنوع العناصر يف تشكيل زخريف ، واملعدنية يف تآلف رائع يغلب عليه االنسجام 

فهذا العمل يقوم ،  أعماله السعادة يف احلقولك يف وذل، مستندًا إىل النحت اجلداري البارز والغائر 

فيبدو هذا العمل حني رؤيته ، على توليف شرائح وألواح النحاس وخامة الربونز والفضة املسبوكة 

فاجلزء ، أنه يتكون من ثالث أجزاء خمتلفة يف أحجامها وحتتوي كل منها على عناصر خاصة بها 

أما اجلزء ، ة كمدلول شعيب يف اجلزء السفلي األول حيوي خنلتني مع استخدام وحدات زخرفي

وقد يبدو ، الثاني حيوي احليوان واملنازل الريفية بينما اجلزء الثالث يعرب عن الفالح والفالحة 

انتشار الثمار واألمساك على أجسامهن كما يغلب على العمل استخدام الفنان الطابع اهلندسي يف 

  . حتويره وتناوله لعناصره املستخدمة

 

وقد استخدمت حديثا يف تنفيذ اجلداريات ، وأيضًا منها خامات كانت موجودة مثل املعادن 

 ،وتقنيات وأساليب حديثة تعتمد على وسائل حديثة مثل الكمبيوتر والطباعة برأمسات الكمبيوتر

اخلامات اليت وجدت نتاج التقدم اهلائل يف جمال العلم والصناعة أو توليف جمموعة  باستثمار

 ة من اخلامات املتنوعة يف عمل واحد تشكيل زخريف جداري . كبري

 

  : مقومات اجلدارية 

 ( أن "اجلدارية واملظهر املرئي 418ص، م 0222ذكر )خالد عبداحلميد ،      

 جمال الرؤية ويشمل : املوقع والفراغ وزوايا الرؤيا واإلضاءة .  -

أو خــواص ، خصــائص الســطح : وتشــمل خــواص بصــرية مثــل الربيــق واللــون وامللمــس والشــفافية     -

 ة والرتكيب وهي مهمة الختيار اخلامات املناسبة . دمتاسكية من حيث الصال
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تـؤثر علـى إدراكـه وكـذلك     ، خصائص املشاهد : الفروق الفردية والسمات الشخصـية للمشـاهد    -

التـــــه النفســـــية وخصائصـــــه  معلوماتـــــه وخرباتـــــه الســـــابقة وح

ــئول  ــزة املسـ ــالعني  الفســـيولوجية لألجهـ ــة كـ ــة الرؤيـ ة عـــن عمليـ

 .واملخ

وتتضــمن فلســفة ومضــمون العمــل وصــياغة املفــردات تشــكيليًا     

وتتضـمن  ، واملعاجلات التصميمية الوظيفة وتوافقهـا مـع املوقـع    

العناصر التصميمة خطوط العمل واجتاهاتهـا ومسـاحة العمـل    

أمـا األسـس فهـي    ، ومـا إىل ذلـك   ، تخدمة وامللمـس  واأللوان املس

ــة       ــيم اجلماليـ ــع القـ ــا مـ ــدى توافقهـ ــل ومـ ــة للعمـ ــاور البنائيـ احملـ

البحتـــة مثــــل االتــــزان والرتديــــد والرتابـــط بــــني أجــــزاء العمــــل   

ــة الطبيعيــــة       ــر البيئــ وبعضــــها وكــــذلك ترابطهــــا مــــع عناصــ

ــال اإلدراك     ــر يف جمــ ــيت تظهــ ــيط والــ ــع احملــ ــة يف املوقــ واملعماريــ

 .  ريالبص

 

  شروط اجلدارية الناجحة 

ــرى )          ــب ،  يـ ــة      450م ، ص 0222راغـ ــة وخاصـ ــاالت الفنيـ ــن اجملـ ــريه مـ ــميم كغـ ــرب التصـ ــه "يعتـ ( أنـ

التصميمات اجلدارية من اجملاالت اليت تأثرت وأثرت فيمـا حوهلـا مـن مـتلقني ومشـاهدين وذلـك مبـا        

هلــا مــن دور يف احليــاة االجتماعيــة ومــا هلــا مــن غــرض مجــالي أو وظيفــي يف اجملتمــع ، وللتصــميمات       

ميـة كـربى ملـا هلـا مـن وظـائف متعـددة وتـأتي أهميتهـا مـن أهميـة            الزخرفية اجلدارية وللجـداريات أه 

 الفن يف حياتنا وأثره يف اجملتمع وارتباطه الوثيق به فمن الشروط الناجحة للجدارية : 

 األصالة. -4

 االرتباط بالطراز املعماري واهلدف الوظيفي .-0

 .القدرة على البقاء -4

البـد وأن تعـرب عـن احلـدث يف الوقـت والزمـان واملكـان وطريقـة         وترى الباحثة أن اجلدارية الناجحـة        

ــوع             العمــل الفــين هلــا مــع تناســب مكــان عرضــها واأللــوان اجملــاورة هلــا واألســطح الــيت تثبــت عليهــا ون

 اإلضاءة املوجهة هلا . 

 

 اجملتمع على  آثار اجلدارية 

 يف النقاط التالية : (454ص ،  م0222ذكرها )راغب ،      

فضــال عــن  ، التصــميمات اجلداريــة عنصــر مهــم ومــؤثر يف تشــكيل الثقافــة البصــرية لــدى الفــرد       -4

ــه القويــة بالتصــميم البيئــي والــيت جيــب أن توضــع يف االعتبــار        لتزيــد مــن مالئمــة التصــميم    ، عالقت

 اجلداري ملوقع وتقنيات تنفيذه مما يتطلب واحتياجات اجملتمع . 

 

 

 ( جدارية سياسية 67شكل )                  

 Bogside  ،McAliskeyللفنانني                    

 م(4225املصدر : جانسون، هورست )           

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bogside_Artists&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhhRB9ajH1jSY6pYhXbMGuJ5cCtIKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bogside_Artists&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhhRB9ajH1jSY6pYhXbMGuJ5cCtIKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Devlin_McAliskey&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjfn7DzvQQLoVdVOSGUhY_WSZwCuQ
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حيث تعطـي هويـة وطـابع خـاص     ، التصميمات اجلدارية سبيل للتميز والتفرد بني جمتمع وأخر  -0

 لكل موقع . 

جيب علينـا البحـث والتنقيـب يف جـذورنا لكـي تتسـم أعمالنـا بالصـدق مـع حماولـة تقـديم ذلـك              -4

 بصورة معاصرة . 

الشـعوب الـذي يعـرب بصـدق     ولكنـه ظـل فـن    ، مر التصميم اجلداري بالعديد مـن املراحـل الزمنيـة     -1

لتسـجيل األحـداث الفارقـة يف    ، حيث أنه حيتك بهـم مباشـرة ويسـتخدمونه حتـى هـذا العصـر       ، عنهم 

 حياتهم مثل احلج والعمرة. 

اخــتالف اســتجابات األفــراد جتــاه التصــميم مــن خطــوط وألــوان حيــث ختضــع لعوامــل خمتلفــة       -5

 يطة وهذا ما جيب مراعاته يف وضع التصميمات . بعضها يتعلق باألفراد وبعضها يتعلق بالظروف احمل

التصميمات اجلدارية خاصة والفنون عامة اليت كتب هلا اخللود هي فقط الفنون اليت تعاملـت   -6

 مع ظروفها البيئية وقامت مبرعاتها . 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م (4225( رسومات جدارية، املصدر : جانسون  ، هورست ) 68شكل )                          
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 م(4282، املصدر : الطرشان، نزار، )  ( رسومات جدارية62شكل )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م (4282، املصدر : الطرشان، نزار)  ( رسومات جدارية72شكل )        
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 م (4225، املصدر : جانسون  ، هورست ) ( رسومات جدارية 74شكل )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م (4225، املصدر : جانسون  ، هورست ) ( رسومات جدارية70شكل )                
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 م (4225، املصدر : جانسون  ، هورست ) ( رسومات جدارية 74شكل )               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م (4225،  املصدر : جانسون  ، هورست ) رسومات جدارية (71شكل )               
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 م (4225( رسومات جدارية ، املصدر : جانسون  ، هورست )75شكل )                  
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 الفصل الثالث                 

 ) إجراءات البحث و التجربة الذاتية للباحثة(       
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 إجراءات البحث 

 منهج البحث  : أواًل

م ( على أنه "عبارة عن 0228 الباحثة املنهج التارخيي والذي عرفه )السرحيي وآخرون ، استخدمت    

وصف لألحداث والوقائع التارخيية املاضية وفهمها ومتحيصها ، ونقدها وحتليلها ثم تفسريها 

إىل نتائج وتعميمات تساعد على فهم املاضي ،  تفسريًا يقوم على أسس علمية دقيقة ، بهدف التوصل

 كما استخدمت املنهج الوصفي( 000)صواإلستفادة منه يف فهم احلاضر والتنبؤ باملستقبل "

احلصول على معلومات تتعلق "مع النهاري على أنه م ( 0228،  )السرحييوالذي يتفق فيه  ،التحليلي

د طبيعة تلك الظاهرة والتعرف على العالقات باحلالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحدي

املتداخلة يف حدوث تلك الظاهرة ووصفها وتصويرها وحتليل املتغريات املؤثرة يف نشؤها ومنوها " 

الناحية الفنية حيث اعتمدت الباحثة على هاذين املنهجني يف مجع املعلومات اليت ختتص ب (027)ص

أبعادها التشكيلية واجلمالية ومن ثم وتتبع تطورها والتعرف على والتقنية ألعمدة اإلنارة العامة ، 

 حتليل جملموعة من أعمدة اإلنارة العامة من اجلانب التشكيلي واجلمالي .

م (بأنه "املنهج 0228كما يعرفه ) السرحيي وآخرون ، يب يالباحثة املنهج التجر استخدمتكما       

وابط حمدده ، ويبحث العالقة بني السبب والنتيجة ، الذي يعتمد على إجراء التجربة وفقًا لض

م (  " أن العديد من 4225ويقول ) الشربيين ، (014)صويتميز بارتباطه وتفاعله بالظروف احمليطة " 

العلوم الرياضية واهلندسية نشأت علومًا جتريبية، وجيمع الباحث بياناته باملالحظة والقياس 

فرة دون تغيري عليها، فاهلندسة عند البابليني نشأت جتريبية للمواقف والظروف واخلصائص املتوا

استحداث جدارية معدنية يف تنفيذ جتربتها الذاتية ب( 45ألحوال خاصة، ثم   تعميمها )ص

 معاصرة معتمدة علي الفكر املستمد من أعمدة اإلنارة العامة وتقنياتها .

 

 : جمتمع البحث وعينته  ثانيًا

 اجلداريات يف كل جماالت الفن التشكيلي . جمتمع البحث :

اجلدارية املعدنية املعاصرة املستحدثة واليت تستمد فكرتها من أعمدة اإلنارة العامة  عينة البحث :

 وتقنياتها من خالل التجربة الذاتية .

 

 خطوات البحث وإجراءاته : ثالثًا

تارخيي لتطور عمود اإلنارة العامة عرب العصور ومن ثم دراسة حتليلية فنية  بتتبع تقوم الباحثة      

ثم استحداث جدارية معدنية معاصرة مستمدة عناصرها مما حتمله  ، وتقنية ألعمدة اإلنارة العامة 

أعمدة اإلنارة من طابع مجالي وتقين ومايرتاءى للباحثة من خامات وتقنيات تؤكد اجلمع بني 

 ومعاصرة الفكر وتثري القيمة الفنية . أصالة الرتاث



 135 

 

وقد نفذت الباحثة جتربتها الذاتية يف جداريتني ، اجلدارية األوىل واليت حتمل اسم )أصالة ( ،      

 مرت . 82,4مرت ، وعرضها :  0 : طوهلا

سم ،  52وعرضهما  52,4أما اجلدارية الثانية فتتكون من أربعة أجزاء اجلزئني األوسطني طوهلما 

سم ،  82سم ، واجلزء األيسر للجدارية طوله :  52مرت ، وعرضة :  4جلزء األمين للجدارية طوله : ا

 ) معاصرة (.واملسماه سم ، وكل األجزاء مكمله لبعض لتكون اجلدارية  52وعرضه : 

 

 التجربة الذاتية للباحثة 

ة ألعمدة اإلنارة العامة، بعد أن تطرقت الباحثة للدراسة التارخييه والوصفية والتحليل         

والدراسة الدقيقة للمعادن ، وأنواعها ، وأساليب التشكيل عليها ، وعامل اجلداريات ، واجلوانب اليت 

تقوم خبدمتها ، قامت الباحثة ببناء جداريتها " أصالة ومعاصرة " واليت من خالهلا ربطت الباحثة 

أساليب التشكيل وطرق وقوة اآلداء واأللوان القديم األصيل باحلديث البسيط من ناحية العناصر و

 .عرضها

  اليت استفادت منها يف بناء جداريتها املعدنية واليت واألدوات  وفيما يلي تعرض الباحثة اخلامات

 :تعرضها فيما يلي 

 

  اخلامات 

 

اخلامة : رقائق 

االملنيوم "قصدير" 

استخدمته الباحثه 

يف تغطية سطح 

اجلداريه باسلوب 

التكمش والتطعيج 

لرتك ملسات وتأثريات 

على السطح 

 مجاليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصوير الباحثةخامة األملنيوم ،  ( 76شكل ) 
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  . اخلامة : االيتان

استخدمته الباحثة يف تغطية 

 تني اجلداريمساحات من 

يف أجزاء من اجلدارية أصاله 

بعد استخدمت اخلامة 

للحراره لتعطي الوانا  هاتعريض

 مجيلة جذابه .

 

 تصوير الباحثة خامة اإليتان ، (77شكل ) 

 

 

 . اخلامة : صفائح الرصاص     

وقد استخدمتها الباحثة باسلوب 

 يف التشكيل بها . والقطع الصهر

 

 

  

 تصوير الباحثةخامة الرصاص ، (  78شكل ) 
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 . اخلامة : ألوان البخاخات

استخدمتها الباحثة يف تعتيق ومعاجلة  

 سطح املعدن .

 

 

 تصوير الباحثة ألوان خباخ ، ( 72شكل ) 

 

 

 . ألوان زجاجاخلامة : 

استخدمتها الباحثة مع مادة البور أون  

 املينا .مادة للحصول على مايشابه 

 

 

 

 

 

 

 

 صوير الباحثة ألوان زجاج ، ( 82شكل ) 
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اخلامة : مواد الصقه. 

استخدمت الباحثة 

املواد الالصقه يف لصق 

وتثبيت اخلامات 

بعضها ببعض على 

 سطح اجلدارية .

    

   

 Glue Gunغراء مسدس &

 ،   Pattexغراء باتكس  &

4EPOXY STEEL &   غراء خاص

 خبامة املعدن .

 غراء خشب  &

 تصوير الباحثة مواد الصقة ، (80شكل )

 

 

 

 

 

 

 Super black اخلامة :

باحلرب الصيين ،  هاملعروف  

استخدمتة الباحثة يف اسلوب التعتيق 

 على املعدن البراز مجاليات شكله .

 

 تصوير الباحثة ،Super black   ( 84شكل ) 
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اخلامة : مشواه الصق، اللون اسود 

استخدمتها الباحثة يف تنفيذ 

زخرفة نباتية عليها بأسلوب التفريغ 

باملشرط لتدعم اجلداريه قوة يف 

 اللون واالسلوب .

 

 تصوير الباحثةمشواة الصق ، (  84شكل )

 

 

 

 اخلامة :زجاج سيارات مكسر.

الباحثة يف جداريتها استخدمته 

بطريقة مبتكرة مجالية توحي 

 بالشفافية.

 

 تصوير الباحثة زجاج مكسر ، ( 81شكل )

 

 

 

اخلامة : مادة البور أون الشفافه . 

استخدمتها الباحثة مع الوان الزجاج 

كمادة بديله ملادة املينا كما 

 استخدمتها كمادة الصقه ممتازه .

 

 تصوير الباحثةمادة البور أون ، ( 85شكل ) 
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اخلامة : اسالك حلام 

بألوان ومقاسات خمتلفة 

ستخدمتها الباحثة يف 

اثراء اجلانب اجلمالي 

للجدارية من خالل لف 

االسالك ودجمها مع 

 بعض بطريقة مبتكرة .

  

 تصوير الباحثة  أسالك حلام ، ( 86شكل ) 

 

اخلامة : أحجار صغرية احلجم 

 ملونة

استخدمتها الباحثة يف تطعيم  

 جداريتها .

 

 تصوير الباحثةأحجار ملونه صغرية ،  ( 87شكل ) 

اخلامة : مسامري معدنيه 

خمتلفة االحجام 

 واالشكال وصواميل .

استخدمتها الباحثة 

للتثبيت وللتشكيل الثراء 

 السطح اجلداري .

  

 تصوير الباحثة مسامري معدنية ،(  88شكل )
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اخلامة : فصوص 

وخامات معدنية 

خمتلفة األشكال 

واألحجام واأللوان 

استخدمتها الباحثة 

إلثراء سطح 

اجلدارية بالتأثريات 

 واملالمس املختلفة

  

 برادة حديد برادة حناس

  

 

 

 

 

  

 خامات معدنية

 متنوعة 

  

 تصوير الباحثة، ( 82شكل )  
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  األدوات 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 دباسة خشب .اآلداه : 

استخدمتها الباحثة يف تثبيت 

بعض اخلامات على سطح اجلدارية 

 اخلشبية امللبسة باملعدن .

 

 

 تصوير الباحثة دباسة خشب ، (22شكل ) 

أدوات الطرق والقطع اآلداه :

 .والقص

" مطرقة ، زراديات ،  

 مقصات ، مشارط ، مفكات "

وقد استخدمتها الباحثة يف 

 والتثبيت .الطرق والقطع 

  

 

 تصوير الباحثة ،  وقص  وقطع  أدوات طرق (  24شكل )
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اآلداه : ثاقب " دريل " . استخدمته 

الباحثة يف ثقب السطح وتثبيت 

االنارات والزخرفة احلديدية 

 باجلدارية ويف برم األسالك ولفها.

 

 تصوير الباحثةثاقب " دريل " (   20شكل )

 اللحام .اآلداه : آلة 

استخدمتها الباحثة يف حلام 

اسالك اللحام مع بعضها البعض 

بأستخدام اسلوب اللحام لتشكيل 

 اعمدة انارة صغرية .

 

 تصوير الباحثة، آلة اللحام  ( 24شكل )

اآلداه : فرش مقاسات ، لباد 

 للضغط على املعدن .

استخدمتها الباحثة يف 

التلوين والتشكيل على خامة 

 املعدن.

  

 لباد للضغط على املعدن فرش مقاسات

 (  تصوير الباحثة 21شكل ) 
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أن تناولت الباحثة عرض مجيع اخلامات واألدوات اليت استخدمتها يف بناء اجلدارية جزءت وبعد      

 زيئات تعرضها يف الصور التالية :الباحثة جداريتها إىل ج

 

 

 " اجلزء األول من اجلدارية واملسماه "أصالة 

 

 

لوح خشيب مربع الشكل طوله 

م  لبس بنوع من 82,4وعرضه  م،0

رقائق األملنيوم أنواع املعادن وهو 

"القصدير "بطريقة التكميش 

ليكون ذاتأثري وطابع خاص ، ثم 

تعتيقه باحلرب الصيين ذا اللون 

األسود إلظهاره مبظهر مجالي 

 أكثر ..

 

 

 

  

 تصوير الباحثة ( سطح اجلدارية أصالة ، 26شكل ) 

 

 

حتمل يف رأسها  معدنيةاآلداه :مدقات 

 شكل او تأثري ما.

استخدمتها الباحثة يف عمل تأثريات 

 على السطح املعدني.

 

 تصوير الباحثة،  معدنيةمدقات  (  25شكل ) 
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قطع بالستيكية مربعة الشكل 

وخمتلفة اللون ، وقد اختري 

واألزرق  اللون البنفسجي

واألخضر والرتكواز ، 

استخدمتها الباحثة يف جداريتها 

بطريقة الفسيفساء مما جعلها 

تضفي طابع مجالي خمتلف من 

حيث دقة ترتيبها وتداخل 

 ألوانها.

 

 ، تصوير الباحثةأصالة ( فسيفساء ، جزء من اجلدارية 27شكل ) 

خامة الشمواه األسود نفذت 

وحدات عليها بأسلوب التفريغ 

زخرفية نباتية ،غطي بها اجلانب 

األمين من اجلدارية بشكل 

عامودي، وقد ظهرت تأثريات 

القصدير املنكمش من خالل 

اجلزء املفرغ، وأصبح هناك تباين 

بني لون القصدير الفضي ولون 

الشمواه األسود ، مما جيذب 

 النظر هلا والتفكري مبحتواها .

مظهرها توحي حبزام الكعبة 

ويكمن األختالف يف املشرفة 

اللون ونوع الزخرفة وطريقة 

 العرض ..

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 ، تصوير الباحثة أصالة( خامة الشمواء ، جزء من اجلدارية  28شكل ) 
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وحدة إضاءة تعلق على اجلدار 

اضافتها الباحثة جلداريتها 

لتوحي باإلضاءة قدميا ، نقش 

عليها زخارف بسيطة وطبقت 

التثقيب ، وهي أشبه مبا بأسلوب 

كان يستخدم يف العصور 

القدمية ويزين بها امللوك 

القصور واملمرات الداخلية وعند 

 املداخل األساسيه للقصر .

 

 صوير الباحثةت جزء من اجلدارية أصالة ،، ( وحدة إضاءة قدمية 22شكل ) 

منحوتة خشبية أخذت شكل 

منارة املسجد ، كسيت باملعدن 

االسود ، ونفذ عليها  والشمواه

زخرفة هندسية "النجمة 

االسالمية " لتمثل وجود االنارات 

يف منارات احلرمني الشرفني ، 

ولتضفي على اجلدارية الطابع 

 اإلسالمي .

 

 تصوير الباحثة ( جمسم منارة جزء من اجلدارية أصالة ،422شكل )
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إنارة دائرية الشكل من الزجاج 

عليها زخرفة األبيض فُرغ 

هندسية بشكل النجمة 

اإلسالمية على خامة  " اإليتان " 

وهو نوع من انواع املعادن السهلة 

واملرنه يف التشكيل وتتميز 

بنعومه ملمسها ، ينفذ الضوء 

من األجزاء املفرغة مما يشد 

 ويبهر املشاهد .

 

 لباحثةتصوير ا جزء من اجلدارية أصالة ، ، حديثة ة( وحدة إضاء 424شكل ) 

وحدة إضاءة تعلق على اجلدار، 

خمتلفة عن اليت سبقت يف 

شكلها ولونها وطريقة الزخرفة 

عليها ، نفذ عليها أسلوب 

التفريغ ،وطعمت بالفصوص 

امللونة ، وقد استعانت بها 

الباحثة يف جداريتها لتمثل 

 اإلضاءات قدميا .

 

 جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة ، ( وحدة إضاءة قدمية  420شكل ) 
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عد خامة تشكيل حديدي زخريف ُي

تزين بها  ، من خامات البيئة 

الشبابيك واألبواب احلديدية ، 

أضافتها الباحثة جلداريتها 

لتعطي نوع من احلركه يف أعلى 

اللوحة إىل جانب التوازن يف 

 اللون واخلامة .

 

 جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة، ( تشكيل حديدي  421شكل )

 

 
  

وحدة إضاءة سداسية الشكل هلا 

قاعدة ورأس دائري ، الرأس فُرغ 

عليه شكل النجمه ، واهليكل 

اخلارجي حماط بالزجاج 

الشفاف املزخرف ، والذي ينفذ 

الضوء من خالله ، فيعكس لنا 

 مجالية السطح 

وهي يف شكلها العام أشبه 

 القديم .بفانوس رمضان 

 

 جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة  ،( وحدة إضاءة قدمية  424شكل ) 
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صفائح زنك  خمتلفة األحجام 

رتبت بشكل عامودي على يسار 

الباحثة عليها  تاجلدارية ، ذوب

ألوان زجاج مبادة التنر ، استخدم 

اللون األزرق والرتكواز واألخضر 

بطريقة الدمج وذلك لتعطي 

تناغم يف االلوان وتوازن مع ألوان 

 قطع الفسيفساء .

 

 جزء من اجلدارية أصالة ،تصوير الباحثة، (  صفائح زنك 425شكل ) 

 

 

 

  

خامة  الرصاص   قصها إىل 

بواسطة  مربعات وتشرحيها

املقص من مجيع األجتاهات ، 

لتوحي بشكل زهرة ُثبتت 

مبسمار ذهيب اللون ذا شكل 

 الطرق .مجالي باسلوب 

  

 جزء من اجلدارية أصالة، ( خامة رصاص  426شكل ) 

 تصوير الباحثة
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 أثناء تشكيل وبناء الباحثة هلا  أصالة  جوانب من اجلدارية

 ( تصوير الباحثة427شكل )  



 151 

 

  صور ألجزاء من اجلدارية "أصاله" بعد انتهاء الباحثة من بناءها وتشكيلها 

 

 

ثبتت الباحثة وحدة األنارة 

 اجلانب األيسرالقدمية يف 

عنصر اإلنارة وتعترباجلدارية ، 

، دارية مهم من عناصر اجل

جبانب املعدن والذي صنعت 

وقد وزعت منه هذة اإلنارة ، 

بطريقة متناسبة العناصر 

ه لكي توحي بلوحة ومتوازن

جدارية متكاملة . لوحدة 

اإلنارة ارتفاع معني ، وقد نقش 

عليها زخرفة نباتية بسيطة 

اىل جانب أسلوب التثقيب 

أعطتها رونق وطابع مجالي 

 تشد انتباة املشاهد هلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة من اجلدارية أصالة ، جزء(  428شكل ) 

اجلدرية يف اجلزء األعلى من 

وعلى اجلانب األمين هلا ثبتت 

الباحثة األجزاء احلديدية ذات 

الطابع الزخريف النباتي ، 

واللون األسود لكي تعطي 

حركة ومرونه تريح عني 

املشاهد ، كما تعطي توازن 

للجدارية من حيث اللون 

 واخلامه .

  

 ( جزء من اجلدارية أصاله ، تصوير الباحثة422شكل ) 
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يف أقصى يسار اجلدارية 

وضعت الباحثة خامة الشمواه 

األسود ، إىل جانبها رصت 

القطع البالستيكية بطريقة 

الفسيفساء بشكل طولي ايضا 

لتكون موازيه خلامة الشمواه ، 

توحي باإلستقامه واجلدية يف 

 .اجلدارية 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 من اجلدارية أصاله ، تصوير الباحثة جزء(   442)شكل 

 

إنارة شبية بإنارة الشوارع ، عامود ذهيب اللون ، 

منقوش عليه زخرفة على رأس العامود وقاعدتة 

مصنوع من احلديد ، يف اجلزء العلوي مجعت 

الباحثة األجزاء املتكسرة للوحدة زجاجية واليت 

تستخدم يف أعمدة اإلنارات وألصقتها بطريقة 

نوع مجالية بواسطة مادة البور أون أضفت هلا 

 من الربيق  .

 

 

 

 

 تصوير الباحثة ( جزء من اجلدارية أصاله ،444شكل ) 
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وحدة اإلضاءة مصنوعة من 

صفائح النحاس ُدمج يف 

زخارفها املفرغة مابني 

الزخرفة النباتية واهلندسية 

خللق نوع من التنوع ، 

اإلنارة مطعمة بالفصوص 

ذات اللون األخضر القاني ، 

شكل القبه أعلى اإلنارة أخذ 

، وجمسم اإلنارة سداسي 

الشكل مشطوف ثبت خلف 

التفريغ زجاج ليعكس 

الضوء وجيعل نفاذه خافت 

لروحانية ومجالية أكثر، 

اجلزء السفلي من اإلنارة 

غطي بشبك حديدي مرن 

كان اهلدف من استخدامه 

ربط العناصر ببعضها 

 البعض .

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 440شكل ) 
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احتلت صفائح الزنك اجلانب 

األمين للجدارية ، وقد شكلت 

الباحثة عليها اسالك حلام 

جتريدية التصميم بإضافة 

الفصوص وأشكال أعمدة إنارة 

مصغرة وبعض القطع املعدنية 

، ثم غمرها مبادة البور أون 

 املدموج بألوان الزجاج

واستخدامها كميناء على 

صفائح الزنك لتزجيجها 

وإعطائها شكل مجالي ، كما 

ُأحيطت الصفائح بتشكيالت 

من خامة الرصاص بقصها 

وتشرحيها لتعطي شكل الزهرة 

ومن ثم تثبيتها مبسمار ذهيب 

اللون مجالي الشكل إىل جانب 

أجزاء من الرصاص املشرح 

طوليا يتخلله أسالك حلام 

 بأسلوب الربم .

  

  

 

 (  جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 444شكل ) 



 155 

 

 

 

 

وحدة إضاءة صغرية احلجم 

،مثانية الشكل حماط شكلها 

اخلارجي خبامة الزجاج 

الشفاف عليه نقش بسيط 

لنفاذ الضوء بشكل خافت ، 

زودت اجلدارية بوحدتني منها ، 

ُلبس جزءه السفلي خبامة 

الشبك احلديدي املرن 

،واهلدف من أخفاء اجزاء من 

العناصر جلعل العني املشاهدة 

ختيل وإكمال الشكل ، وحدة 

اإلضاءة تشبه الفانوس يف 

 شكلها .

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 441شكل ) 

ثبتت الباحثة االنارة 

املستديرة الشكل ، يف أعلى 

املنتصف ليسار اجلدارية ، 

الباحثة عليها شكل فرغت 

النجمة اإلسالمية خبامة 

املعدن " اإلتان " حيث 

ينبثق الضوء من األجزاء 

املفرغه ، شكل اإلنارة 

يوحي بقرص الشمس 

اليت بإشعاعها أضاءت هذا 

الكون وكانت املصدر 

 األساسي للضوء .

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 تصوير الباحثة ( جزء من اجلدارية أصاله ، 445شكل ) 
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خامة رصاص شكلته الباحثة 

بأسلوب الصهر ، مطعم 

باألحجار امللونه وقطع الزجاج 

امللون وقد أضافت الباحثة 

 اللون األزرق واألخضر .

ليعطي للجدارية انطباع 

بالغرابة يف الشكل واجلمال يف 

 التشكيل والتطعيم .

 

 ( جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 446شكل ) 

حديدية فضية اللون أحتلت زخرفة 

اجلزء السفلي من اللوحة بطريقة 

عرضية على خلفية من الشمواة 

األسود ، زينت أطرافها بأسالك 

اللحام امللفوف حول الطرف 

بطريقة توحي للمشاهد بالنهاية ، 

الالنهاية يف الفن واألفكار 

والتشكيل ، حدد الطرف العلوي 

للشمواة األسلود خبامة الرصاص 

على شكل زهرة وثبت  املشرح

 بطريقة مجالية .

 

 

 

 

 

 ( جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 447شكل ) 
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جمموعة من اخلامات املعدنية 

من مسامري وصواميل وبرادة 

حناس وبرادة حديد ، وزعت 

على خلفية اجلدارية لتعطي 

ملمس وتأثريات مجالية ، 

ثبتت مبادة البور أون حيث 

استخدمتها الباحثة يف لصق 

اخلامات املعدنية بطريقة 

جيدة دون غمرها ، اخلامات 

املعدنية أعطت تناغم وتنوع يف 

وان والتأثرات واملالمس ، األل

 حيث جتذب أنتباه املشاهد 

  

  

 تصوير الباحثة ( جزء من اجلدارية أصالة ، 442شكل ) 

استخدمت الباحثة على 

سطح اجلدارية أسالك 

اللحام باللون الفضي 

والذهيب للتناسب وألوان 

اجلدارية وحتى تضفي شكل 

مجالي من خالل لف وبرم 

 حلزوني .األسالك بشكل 

 

 

 (  جزء من اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 448شكل ) 
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صممت الباحثة استاند 

حديدي يتناسب مع حجم 

وشكل اجلدارية ، نفذته عن 

احلداد ، االستاند ذو عجالت 

ليسهل نقل اجلدارية من 

 مكان آلخر .

 

 

 

 

 

 

أستاند من احلديد (  402شكل ) 

 جزء

 من اجلدارية أصالة

 الباحثة تصوير

 

 

 



 159 

 

 

 اجلدارية "أصاله " بشكلها النهائي 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اجلدارية أصالة ، تصوير الباحثة 404شكل ) 
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 " اجلزء الثاني من اجلدارية واملسماة "معاصرة 

 

 

 

 

 

تتكون املعاصرة من أربع أجزاء 

 452اجلزئني  األوسطني منها طوهلما 

 سم . 52مرت ،وعرضهما 

اجلزء األمين للجدارية طولة  -

 سم . 52مرت ،وعرضه 

اجلزء األيسر للجدارية طوله  -

 سم . 52سم ، وعرضه  82

اعتمد يف تصميمها الوحدة الزخرفية 

النباتية واليت تربط األجزاء األربع 

بعضها البعض ، حيث ترى الباحثة 

من خالل دراستها أن أغلب أعمدة 

 اإلنارة تعتمد يف زخرفتها على

الزخرفة النباتية ، اجلدارية عبارة عن 

مسطح خشيب ُحفر علية زخرفيه 

نباتية بطريقة احلفر الغائر ، وقد 

تركت الباحثة أجزاء من الزخرفة 

لعني املشاهد ليتخيلها فتكتمل 

 الزخرفة بنظرة .

احلفر املفرغ أستخدمتة الباحثة يف 

 مواقع وضع اإلنارة للجداية .

 

 

 ( سطح اجلدارية معاصرة ، تصوير الباحثة 400شكل )
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خبامة  اجلدارية كسيت

املعدن " اإليتان " بعد وضع 

املالمس على اجلزء البارز يف 

 احلفر للجدارية .

املالمس اعتمدت الباحثة يف 

فوهات اإلضاءة و التأثرياتو

النه من على الشكل الدائري ، 

وجهه نظر الباحثة يعطي نوع 

 واملرونه . من احلركه

 تكسيةأستخدمت الباحثة يف 

وتغطية اجلزء الغائر من 

جداريتها خامة األملونيوم " 

القصدير " بأسلوب التكميش 

لعطي تأثريات خطيه متداخلة 

 .مع بعضها البعض 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 ( جوانب من اجلدارية معاصرة أثناء العمل ، تصوير الباحثة404شكل )  
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الشكل هنا يوضح طريقة 

التعتيق باستخدام 

احلربالصيين األسود على 

خامة األملنيوم " القصدير " 

بعد تكميشه ليعطي شكل 

مجالي أكثر من حيث تغلغل 

احلرب يف اخلطوط فتوحي 

 بتأثري وملمس جذاب .

 

 

 

من اجلدارية  أجزاء (401شكل )  

 معاصرة

 تصوير الباحثة

 

 

      

التأثريات واملالمس جانب من 

اليت استخدمتها الباحثة يف 

 جداريتها املعاصرة .

 

 

 

من اجلدارية جزء ( 405شكل ) 

 معاصرة

 تصوير الباحثة
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أستخدمت الباحثة أسالك 

اللحام بأسلوب الربم واللف 

 بواسطة الثاقب الكهربائي

" دريل " ، وقد حددت بها 

الباحثة أطراف الزخرفه 

على اللونني  واعتمدت

الفضي والذهيب ، كما 

أستخدمت اللونني األزرق 

واألخضر يف حتديد 

الفصوص مما يعطي شكل 

 مجالي للجدارية .

 

 

 

 (  أجزاء من اجلدارية معاصرة ، تصوير الباحثة 406شكل ) 
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أضافت الباحثة أشكال 

جتريدية يف احلفر الغائر 

مستفيدة من خامة الزجاج 

املكسر للسيارات بلونه 

الطبيعي ، ورص القطع 

الصغرية إىل جانب بعضها 

بواسطة الغراء ، ومن ثم دهن 

السطح مبادة البور أون 

إلضفاء ملمس ناعم 

متماسك يعطي نوع من 

التزجيج ليظهر مبظهر جذاب 

 . مجيل

 

  

 

أجزاء من  (407شكل ) 

اجلدارية معاصرة ، تصوير 

 الباحثة
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شكلت الباحثة بعض اإلنارات الصغرية بواسطة أسالك اللحام ، وتلحيمها بواسطة آلة اللحام 

اخلاص باملعدن ، لتضيفها للجدارية بشكل مجالي مقتبسة شكل اإلنارة من اإلنارات العامة 

 للشوارع .

 تصوير الباحثة ( تشكيل أعمدة إنارة بأسالك اللحام ، 408شكل ) 
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الشكل يوضح أشكال اإلنارة اليت قامت الباحثة بتشكيلها ومواقع تثبيتها بشكل زخريف مجالي يف 

 .اجلدارية معاصرة 

 ( أجزاء من اجلدارية معاصرة  402شكل ) 

 تصوير الباحثة   
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حلقات معدنية ذات لون ذهيب 

لإلضاءات  يف األسقف ، تستخدم 

استخدمتها الباحثة يف جداريتها 

 بطريقة خمتلفة .

وللتقليل من حده اإلضاءة استخدمت 

ل الباحثة قطع من املعدن مث

الرصاص واإليتان بطريقة مجالية، 

حيث فرغت النجمه اإلسالمية 

وطعمت من الوسط بقطعة ذهبية 

 اللون على شكل زخرفة نباتية .

 

 

 حلقات معدنية لإلنارة ، تصوير الباحثة (442شكل ) 

 

 

 

 

 

زودت الباحثة جداريتها بأستاند من 

احلديد ، ذهيب اللون ، تعلق فيه 

 اجلدارية بطريقة مجالية .

اإلستاند زود بعجالت ليسهل نقل 

 اجلدارية من مكان آلخر .

 

 ( حامل حديدي للجدارية معاصرة ذو عجالت ، تصوير الباحثة 444شكل ) 
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  " جمزئة .اجلدارية "معاصرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 تصوير الباحثة ( اجلدارية معاصرة جمزئة ، 440شكل ) 
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 . اجلدارية "معاصرة " يف شكلها النهائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلدارية معاصرة ، تصوير الباحثة (444شكل ) 
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 اجلدارية " أصالة ومعاصرة " يف شكلها النهائي . 

 

نفذت الباحثة جتربتها واملتمثلة يف جدارية معدنية مستقيه احيائاتها البنائيه من ينابيع       

الدراسة التحليلية املتأنيه ألعمدة اإلنارة ، وفضلت عرضها على مسطحني معدنني منفصلني 

بني  بطريقة ابتكارية خيدم فيها كل جزء اجلزء اآلخر ليكونان ايطارًا كليًا متكاماًل جيمع فيه

 املاضي العريق واحلداثة املعاصرة ضمن فكر وفلسفة الباحثة .

محل اجلزء األول من اجلدارية عنوان األصاله أمسًا ومضمونًا فقد زخر هذا اجلزء من اجلدارية      

باأللوان القوية ، والزخارف الكثرية ، والتفاصيل الدقيقة ، وتعدد أساليب اآلداء وتنوعها الناتج عن 

 امات واختالفها .تنوع اخل

يف حني ألقت فلسفة الفن املعاصر بظالهلا على اجلزء الثاني من اجلدارية والذي أستمدت أمسها      

 منه فساد فيها البساطة يف البناء ، والرتكيب ، واخلامة ، واللون ، وأساليب اآلداء ، والعرض .

 

 

 ( اجلدارية أصالة ومعاصرة ، تصوير الباحثة . 441شكل )
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 الفصل الرابع                                 

 )ملخص نتائج البحث والتوصيات  (     

 

 . ملخص النتائج 

 . التوصيات 

 . املقرتحات 
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 ملخص نتائج البحث وتوصياتة 

 مقدمة 

والتحليلية ألعمدة اإلنارة العامة ، ودراسة والوصفية بعد استعراض الباحثة للدراسة التارخيية       

املعادن وأنواعها وأساليب التشكيل ، واجلداريات بأنواعها وماختدمه ، تقدم الباحثة يف هذا الفصل 

 إليها . تاليت توصلواملقرتحات ملخصًا ألبز النتائج والتوصيات 

 

 أوال : النتائج 

 إليها : تتوصلتعرض الباحثة فيما يلي ملخصًا للنتائج اليت 

 

 و حتليليًا إىل إثراء اجلدارية املعدنية املعاصرة . ووصفيًا أدت دراسة الباحثة ألعمدة اإلنارة تارخييًا   -1

ألعمدة اإلنارة وجدت الباحثة أن أكثرها اعتمدت على  والوصفية والتحليلية من الدراسة التارخيية  -2

 الدقيقة .واهلندسية الزخارف النباتية 

ة اإلنارة بالطابع التجريدي الذي يعتمد عليه املدرسة التجريدية ، حيث أخذت أعمدة أتسمت أعمد  -3

  اإلناره متيل إىل البساطة والتجريد يف تشكيلها .

توصلت الباحثة إىل أن اجلانب اجلمالي لإلضاءة منى و تطور جنبًا إىل جنب مع اجلانب الوظيفي   -4

 بتطور و ازدهار اجملتمعات.

ضوء الصناعي يف إبراز البعد الثالث للعناصر الفنية املكونة للجدارية املعدنية ساعد استخدام ال  -5

 املعاصرة.

 

 ثانيًا: التوصيات 

 يف ضوء ماتقدم وما توصلت إليه الباحثة توصي مبا يلي :

، بأهمية دراسة املوضوعات املرتبطة خبدمة اجملتمع  املتخصصني يف جمال الفنتوصي الباحثة  -1

 . بشكل خاص اتواجلداريوتوظيفها تشكيليًا وذلك إلثراء املوضوعات الفنية بشكل عام 

واحلديثة ، اخلامات البيئة التقليدية  بأهمية االستفادة من معلمات الرتبية الفنية توصي الباحثة -2

 وربطها بأحداث و متطلبات العصر . ، وتقنياتها املختلفة وتوظيفها يف اجلداريات العامة

الباحثة بأهمية التواصل والربط بني اخلدمات اجملتمعية واجلامعات التعليمية واملتخصصة توصي  -3

 وذلك إلثراء اجملاالت والفنون املختلفة للربط بني الفن واجملتمع .
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 ثالثًا : املقرتحات 

تقرتح الباحثة بأن تنبثق أشكال أعمدة اإلنارة العامة يف اململكة العربية السعودية من فنون تراثنا 

، يف حماولة لتأكيد اهلوية اإلسالمية للدولة السعودية كعاصمة اإلسالمي ، ووحداته الزخرفية 

 ومركز ملسلمي العامل .
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 ( مراجع البحث) 
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 املراجع

 القرآن الكريم 

  الكتب 

 الكتب دار.  املرورية السالمة مستوى لرفع ، الطرق إنارة.  م0222.  إبراهيم مربوك ، إبراهيم 

 . القومية والوثائق

 املكتبة .( 4) ج القاهرة يف األسفار وعجائب األمصار غرائب يف األنظار حتفةم . 4285.  بطوطة ابن 

 . الكربى التجارية

 العربية العصرية الشركة.  األوىل الطبعة.  الفنية الرتبية تاريخهـ . 4102.  مجال،  اخلري أبو . 

  دار اليازوري للنشر والتوزيع . عمان .  الرسم والتصميم على النحاسم . 0226. أبو نعيم ، حسن .

 األردن 

 رللنش سينا ابن دار.  ونظرياتها الفنية الرتبية تاريخم . 4228.   عزام،  أبوالعباس . 

 للكتاب املصرية اهليئة . حليم أسعد ترمجة . الفن ضرورةم . 4228.  فيشر أرنست . 

 للكتاب  املصرية اهليئة.  حبيب مصطفى ترمجة . واإلنسان الفنون م . 0224.  أدمان أروين .

 .مصر  .القاهرة

  للطباعة شرقية أوراق. الطبعة األوىل .  التاريخ قبل ما عصور يف الفنونهـ . 4104.  حسن، الباشا 

 . لبنان . بريوت . والتوزيع والنشر

 التقنيات استخدام ، املوزاييك وتوثيق دراسة يف احلديثة املنهجية . ) د. ت(. حسن ، البديوي 

 . واالتصال الثقافة برامج إدارة.  والفنون والثقافة للرتبية العربية املنظمة.  اآلثار يف احلديثة

 . الشارقة

 للنشر الكتب عامل . املوضوعات،  الغرض ، اخلامة اجلداري الفنهـ. 4108.  حممد سعيد،  بركات 

 مصر . . القاهرة.  والتوزيع

 مصر . القاهرة.  الشروق دار . احلديث الفن يف اللوحة قراءةم . 4225.  فاروق. بسيونى . 

  دار املعارف . القاهرة . مصر . الفنيةقضايا يف الرتبية  . م4262 .البسيوني ، حممود . 

  القاهرة . مصر . املعارف دار.  الثانية الطبعة.  الفنية الرتبية أصولم . 4275.  حممود، البسيوني. 

  القاهرة . مصر .  املعارف دار.  44 الطبعة.  الفنون تعليم طرقم .  4288.  حممود، البسيوني . 

  القاهرة . مصر . . املعارف دار . املدرسة قبل األطفال رسومم . 4224.  حممود، البسيوني 

  دار املعارف . القاهرة . مصر . مصطلحات الرتبية الفنية.  م4220. البسيوني ، حممود . 

 الفالح مكتبة.  الفنية الرتبية يف اجلمالي والتذوق النقد هـ . 4145.  حممد القادر عبد،  جاسم . 

 ترمجة عصام التل.  اجلزء األول.  الفن )العامل القديم(تاريخ  م .4225 . جانسون، هورست .

 األردن . .عمان . شركة الكرمل لإلعالن
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  . مطبعة القضاء . النجف  أشغال املعادن أصوهلا وتوجيههام . 4275جودي ، حممد حسني .

 االشرف . بغداد . العراق .

  املسرية دار.  الفنية والرتبية الفن يف اجلديدم . 4226.  حسني حممد، جودي  . 

    . دار املســرية للنشــر  مبــادئ يف الرتبيــة الفنيــة وأشــغال النحــاس    م .  0227جــودي ، حممــد حســني .

 والتوزيع . عمان . األردن .

 حممـد . د ترمجـة .  اجلمـال  علـم  يف لنظرية ختطيط باجلمال اإلحساس)د. ت( .  . سانتيانا جورج 

 . مصر . القاهرة.  املصرية اإلجنلو مكتبة.  بدوي مصطفى

 الكويت . املعرفة عامل سلسلة . نيوف نوفل ترمجة . والفن الوعي م . 4222.  جاتشف جورجى . 

  ، جامعـة .  واملطـابع  العلمـي  النشـر  . العمـارة  يف والصـوتيات  اإلضـاءة هــ .  4108.  صـادق  سعودحسن 

 . الرياض . اململكة العربية السعودية . سعود امللك

   . للنشــر والتوزيــع . القــاهرة .    دار الثقافــة . مقدمــة يف علــم اجلمــال  م .  4272حلمــي ، أمــرية مطــر

 .مصر

  . مكتبة األجنلو املصرية . القاهرة . مصر .  علم املعادنم . 4264حلمي ، حممد عز الدين . 

 الطبعة األوىل . مكتبة  الفنون اإلسالمية يف العصر العثماني . م0224.  خليفة ، ربيع حامد .

 زهراء الشرق . القاهرة . مصر .

  . )الطبعة األوىل . جامعة  الفلزات غري احلديدية وسبائكهام . 4227الدهشان ، حممد عز . )أ .

 امللك سعود . الرياض . اململكة العربية السعودية .

  . )الطبعة األوىل . جامعة  الفلزات غري احلديدية وسبائكهام . 4227الدهشان ، حممد عز . )ب .

 امللك سعود . الرياض . اململكة العربية السعودية .

 املفردات دار.  األوىل الطبعة.   الفين والنقد التذوقهـ . 4145.  يعل،  رفقي   . 

 الطبعة الرابعة . دار النهضة العربية التكوين يف الفنون التشكيلية .  م0222 . رياض ، عبد الفتاح .

 مصر . . القاهرة .

   احملــور م .6/7/0242.  4255: العــدد.  املتمــدن احلــوارم . 1998.  الزهــرة عبــد حممــد،  الزبيدد: 

 .  للكتاب املصرية اهليئة.  حليم أسعد:  ترمجة.  الفن ضرورة.  فيشر أرنست والفن االدب

  ، القـاهرة . اجلامعـة  الكتـب  دار.  اإلضـاءة  هندسـة  .  م4286.  حسـن الكمشوشي ،  و  عليآسر زكي . 

 مصر .

 املعارف منشأة . الطبعة الثانية . اإلضاءةم . 0221.  حسن، الكمشوشي و   علي آسر،  زكي 

 . باإلسكندرية

 للنشـر  الفكـر  دار . الطبعـة األوىل .  الشـوارع  إنـارة  العامة اإلنارة هـ . 4126.  عبداحملسن،  الدين زين 

 . والتوزيع

 جملـة .  الثالـث  العـدد  . الثالـث  اجمللـد .  اجلداري التصوير وظيفةم . 4282.  رأفت زينب،  السجيين 

 . وحبوث دراسات

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%D2%E5%D1%C9+%C7%E1%D2%C8%ED%CF%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221579##
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221579##
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=149
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  . مركز النشر العلمي . جامعة  التفكري والبحث العلميم . 0228السرحيي ، حسن عواد وآخرون.

 امللك عبد العزيز . جده . اململكة العربية السعودية .

  . الطبعة الثانية . دار نهضة مصر للطبع والنشر .  التصميم أسسم .  4282سكوت ، روبرت جيالم .

 القاهرة . مصر .

  . الطبعة األوىل . مؤسسة حورس للنشر  أشغال املعادن واملينام . 0224السيد ، عبد الرزاق حممد .

 والتوزيع .

 بـريوت  . اجلامعيـة  املؤسسـة .  املـنعم  عبد جماهد ترمجة.   الفن فى الواقعية.  فنكلشتني سيدنى  .

 لبنان .

  امللـك  جامعـة .  املكتبـات  شـئون  عمـارة .  والرتبيـة  الفـن  يف مصـطلحات  . م4281.  عبدالغين، الشال 

 .  السعودية.  الرياض.  سعود

 ــربيين ــا ، الشــــ ــة     م .4225. زكريــــ ــية والرتبويــــ ــوم النفســــ ــارب يف العلــــ ــميم التجــــ ــاء وتصــــ اإلحصــــ

 .  القاهرة .مكتبة االجنلو  .واالجتماعية

  مكتبـــة كنـــوز املعرفـــة . جـــده . اململكـــة   مـــدخل إىل الرتبيـــة الفنيـــة .  م0227. شـــوقي ، إمساعيـــل .

 العربية السعودية .

  . الطبعة الثالثة .مكتبة  التصميم عناصره وأسسه يف الفن التشكيليم .  0242شوقي ، إمساعيل .

 كنوز املعرفة . جده . اململكة العربية السعودية .

 األردن . عمان . الثقافة وزارة.  األردنية واملتاحف اآلثار علم م . 0228.  واحمليسن الشياب . 

  . الطبعة الثانية . دار  أساسيات تقنية الورش وهندسة اإلنتاجم . 0222الشيخ ، أبو القاسم مسعود .

 الكتاب اجلديد . بريوت . لبنان .

  الطبعة  اجلمالية وخصائصه فلسفته يف تأملية قراءة: االسالمي الفن م . 4288.  مسري،  الصايغ .

 . لبنان .  بريوت . املعرفة دار األوىل .

  . عامل الكتب . القاهرة . مصر . املتالورجيا الفزيائيةم . 4274الصباغ ، أمحد سامل . 

 للنشر الوفاء دار.  واملادية املثالية بني اجلمالية والقيم الفنم . 0224.  رمضان،  الصباغ. 

  . األسس اجلمالية واإلنشائية للتصميم )فاعلية العناصر م  4220الصيفي ، إيهاب بسمارك .

 . الكتاب املصري للطباعة والنشر .القاهرة . مصر . الشكلية (

  .الطبعة األوىل . دار علم اإلنارة والكهرباء وفن التمديدات الداخلية احلديثةم . 4288طه، صبحي .

 دمشق .   املعرفة للنشر والتوزيع.

  . الكيمياء العامة وغري العضوية " العناصر الالفلزية م . 4278طوبي ، سامي وعريان ، نظري

 . مكتبة العريب . القاهرة . مصر ."الشائعة

 للنشر الوفاء دار.   اجلمال علم يف دراسات م . 0221.  حممد،  عبداحلفيظ. 

 للنشـر  الفكـر  دار . الطبعـة األوىل .  الشـوارع  إنـارة  العامـة  اإلنـارة هــ .  4126 . الدين زين،  عبداحملسن 

 . والتوزيع
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 الكتب عامل.  املعادن تشكيل طرق . م4225.  أنور ، عبدالواحد  . 

 مصر .  القاهرة .  للكتاب املصرية اهليئة.  واإلنسان الفنم . 0224.  إمساعيل،  الدين عز . 

  . عامل الكتب . احلديثاجتاهات يف الفن م .  0226عطيه ، حمسن حممد . 

 ،مصر .  القاهرة.  للكتاب املصرية العامة اهليئة.  اإلغريقي الفن م .4280.  ثروت عكاشة . 

 ( . د عالم ، نعمت إمساعيل . )الطبعة السادسة .  فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية. ت.

 دار املعارف . القاهرة . مصر .

  . الرتبية الفنية مفهومها ، أهدافها ، مناهجها ، وطرق  . هـ4147الغامدي ، أمحد الغامدي

 . الطبعة األوىل . مطابع الصفا . مكة املكرمة . اململكة العربية السعودية . تدريسها

  واإلنســان اجملتمــع لتنميــة واجلمــال الفــن تــذوق أهميــةم . 4228.  مصــطفى الفتــاح عبــد، غنيمــة  .

 .   احلضارية املعرفة سلسلة.  الثالثة الطبعة

  . ة اجملتمع العربي للنشر . مكتب مبادئ التصميم الفينم .  0228غيث ، خلود بدر وآخرون

 . الطبعة األوىل . عمان . األردن .والتوزيع

  . عمادة شؤون  الرتبية الفنية مداخلها ، وتارخيها ، وفلسفتهام .  0222فضل ، حممد عبد اجمليد .

 . الرياض . اململكة العربية السعودية .املكتبات . جامعة امللك سعود 

  مكتبة . املعادن علم يف مقدمة اجمللد األول املعادن علمم . 0227.  وأخرون حييى عصام، الفياللي 

 مصر . .القاهرة . املصرية األجنلو

 اإلسـكندرية .  الفكر ملتقى . (الطبيعة املناظر) الروماني الفسيفساء فن م .4222.  عبري ، القاسم  .

 مصر .

 املهـــارات و الفنـــون مـــادة لتعلـــيم الطـــرق احـــدث: الفنيـــة الرتبيـــة ئمبـــادم . 4220.  كـــرمأ ، قانصـــو 

 . لبنان . بريوت.  املعارف مكتبة. اليدوية

 الثاني اجلزء . األعشى صبح م . 4244.  أمحد العباس أبو عبدالرمحن ، القلقشندي . 

  . املؤسسة  معاجلة وصيانة اآلثار " دراسة ميدانية "م . 4284القيسي ، باهرة عبد الستار أمحد .

 العامة لآلثار والرتاث . بغداد . العراق .

 دار املناهج للنشر  الفنون الزخرفية العربية واإلسالمية.  م0222.  القيسي ، ناهض عبد الرزاق .

 . األردنوالتوزيع . عمان . 

 القاهرة . مصر . املعارف دار.   عيسى أمحد ةترمج.   اإلسالمية الفنونم . 4251.  دمياند،  ش.  م . 

 اليونسكو رسالة.  احلديث الفن.   م4222.  اسبيدل،  مانفريد . 

 البيضاء الدار.  الزمن منشورات.   تطبيقاتها مفاهيمها،  مائياتنالسي م . 0224.  سعيد،  رادم . 

  للكتاب املصرية اهليئة-القاهرة-التشكيلي الفن قصة م( . 4226، ) عزت حممد، مصطفى 

  . الطبعة األوىل . دار العامر للطباعة والنشر  الفن يف احلديد املشغولم . 0222املفيت ، أمحد .

 والتوزيع . دمشق .
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  الفـن  أفـاق  سلسـلة  . الثقافـة  لقصـور  العامـة  اهليئـة ،  تشـكيلية  إضـاءات .  م0227.  صـربى ، منصور 

 . التشكيلي

  . مكتبة ابن سـينا للطبـع والنشـر والتوزيـع .      أشغال املعادن والصياغة فنم . 4221املهدي ، عنايات .

 القاهرة . مصر .

 للدراسات اجلامعية املؤسسة.  خليل فخرى ترمجة.   الرؤية حوار . ) د . ت ( .  نوبلور ، ناثان  . 

  للنشر سينا ابن دار.  الفنية الرتبية أصول م .4226.  محاد العزيز عبد، النزاوي . 

  لطبعة األوىل . دار ا . الربيدي ليديا ا . ترمجتة األعمال املعدنية اإلسالمية.  م4228 .وارد ، راشيل

 الكتاب العربي . القاهرة . مصر .

  .) أساسيات التصميم يف فنون املعادن يوسف ، حممد حممود و عاشور، حممد وجيه . )د. ت

 . دار الشباب للطباعة . القاهرة . مصر .واحلديد

 

  الرسائل العلمية 

 

    . ــزت ــني عـ ــري ، حسـ ــو اخلـ ــكيل م . 4276أبـ ــيلة تشـ ــاءة وسـ ــون    اإلضـ ــة الفنـ ــتري . كليـ ــالة ماجسـ . رسـ

 اجلميلة . القاهرة . مصر .

  منها واإلفادة مصر يف املعدنية املشغوالت يف التشكيل أساليب.  م4282 . حسن حافظ أمحد، أمحد 

 .  الفنية الرتبية كلية.  حلون جامعة.  ماجستري رسالة.  املعلمني دور يف املعادن أشغال تدريس يف

 ،ــة .  هـــ4148.  حممــد ياســر أزهــر ــة احلركــة يف ودورهــا اجلداري ــة التشــكيلية الفني  رســالة . احمللي

 . املكرمة مكة.  القرى أم جامعة. ماجستري

  املعدنيــة الشــرائح وتشــكيل تطــوير يف الشــعبية احلــدادة حــرف دورم . 4284.  الســيد حامــد، البــذرة 

.  منشورة غري دكتوراه رسالة.  الفنية الرتبية بكلية املعادن أشغال تدريس يف منها اإلفادة وإمكانية

 . حلوان جامعة . الفنية الرتبية كلية

 اجملسـمة  الربونزيـة  األعمـال  يف تشكيلية كقيمة الفراغ .  هـ4144.  عقيل حممد خلود ، البقمي   .

 . املكرمة مكة.  الرتبية كلية . القرى أم جامعة . ماجستري رسالة

  . الصياغة الوظيفية واجلمالية للزخرفة اإلسالمية كمدخل هـ . 4101اجلابري ، عبد اهلل محيد

 . رسالة ماجستري . كلية الرتبية الفنية . جامعة أم القرى . الثراء التصميم يف الرتبية الفنية

  . رسالة دكتوراه  التشكيل باأللواح املعدنية يف النحتم . 4286جاد ، نادية حممد عبد اللطيف .

 غري منشورة . كلية الفنون اجلميلة . جامعة حلوان باإلسكندرية .

  تنفيـــذ يف معطياتهـــا مـــن واالســتفادة  املعـــادن ســـباكة تقنيـــات.   هـــ 4107تـــاج .  غـــازي غـــادة ، جــان 

 . املكرمة مكة.  القرى أم جامعة.  ماجستري رسالة.   املعدنية املشغولة

  اهلندسـة  كلية.  املنصورة جامعة . الداخلي التصميم يف اإلضاءة حبث م .0240.  حممد، حجازي 

. 
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  . الوحدات الزخرفية يف املشغوالت املعدنية الرتاثية باملنطقة م . 0222خان ، حورية حممد جعفر

. رسالة ماجستري . كلية الرتبية الفنية  الغربية للملكة العربية السعودية لتحقيق حلي معاصرة

 . جامعة حلوان .

  ماجستري رسالة.  "منوذجا العراق" العربي التشكيلي الفن يف الريادة . م0222.  موسى، اخلميسي 

 .  الدمنارك يف املفتوحة العربية األكادميية.  والرتبية اآلداب كلية جملس

 فنـون  إلثراء وتقنياتها والدروع للسيوف التشكيلية اإلمكانات .  هـ4106.  العزيز عبد غادة ، الدهيم 

 عبـد  بنـت  نـوره  األمـرية  جامعـة .  الفنية والرتبية املنزلي االقتصاد كلية.  ماجستري رسالة . املعادن

 .الرياض.  الرمحن

  . البنائية يف خمتارات من جداريات الفن املعاصر كمدخل م . األسس 4225راغب ، عماد فاروق

 . رسالة ماجستري غري منشورة . كلية الرتبية الفنية . جامعة حلوان . إلثراء اللوحة الزخرفية

  كمدخل القديم املصري الفن يف املعمارية األعمدة تصميم مجاليات م .0222.  فاروق عماد، راغب 

ــاري دعـــائم لتجميـــل  قســـم الفنيـــة الرتبيـــة كليـــة.  منشـــورة غـــري دكتـــوراه رســـالة.  القـــاهرة كبـ

 .  حلوان جامعة.  الزخرفية التصميمات

 مقــررات تــدريس يف منــه واإلفــادة الفــين التعــبري علــى الضــوء أثــر.   هـــ4141.  اهلل عبــد إهلــام ، ريــس 

 .املكرمة مكة.  القرى أم جامعة.  ماجستري رسالة.  باأللوان التعبري

  اخلــربات نقــل يف واهميتهــا الفنيــة الرتبيــة جمــاالت تنــوعهـــ . 4106.  عيســى بــن خالــد، الزهرانــي 

 .القرى أم جامعة . الرتبية كلية.  ماجستري رسالة.  االبتدائية املرحلة تالميذ لدى التشكيلية

  . رسالة ماجستري غري منشورة . كلية  القيم التشكيلية يف النحتم . 4282سعد ، حامد جربيل .

 الفنون اجلميلة . جامعة حلوان باإلسكندرية .

   منـــــه يف االبتكاريـــــة بالقــــدرات  لالرتقـــــاء كــــأداة  لكمبيـــــوترا م .4225.  حممــــد  إميـــــان، الســــكري 

 دكتوراه غري منشورة . كلية الفنون اجلميلة . جامعة حلوان . القاهرة. . رسالة اجلرافيك

 السـطحية  املالمـس  إلثـراء  الكيميـائي  احلفـر  تقنيـات  توظيـف  . م0244.  أوان مكـي  بثينة ، السيامي 

 .  املكرمة مكةى . القر أم جامعة.  ماجستري رسالة.  املعدنية املشغوالت يف

 مصـر  يف املعاصـرة  اجلـداريات  تصميم على والرتاث البيئة أثرم .  0244.  حامد حممد ندى، ت بشر 

 .  ماجستري رسالة .

 جديـدة  مـداخل  لتحقيـق  املكـي  للحـرم  املعمارية العناصر دراسة. ـ .ه4142.  مسلم عبري ، الصاعدي 

 . جده.  العزيز عبد امللك جامعة.  دكتوراه رسالة.  النظم أسلوب باستخدام الزخرفية اللوحة يف

 ،ماجسـتري  رسـالة .  الشـام  بـالد  يف األموية للفسيفساء األساسية املدارس م . 4282.  نزار الطرشان  .

 .األردنية اجلامعة.  عمان

  . اجملسم لشرائح املعدنية الرقيقة تشكيل وحدة اإلضاءة م . 4228عارف ، شريف مسعد حممد

. رسالة ماجستري غري منشورة . كلية الرتبية الفنية .  واإلفادة منها يف جمال الرتبية الفنية

 جامعة حلوان . 
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  وأغراضه وأشكاله أصوله القاهرة يف الشعيب الفانوس م .4274.  السطوحي حممود، عباس 

 كلية.  ماجستري رسالة . الفنية الرتبية يف ذلك وأثر تطويره وسبل واالجتماعية الوظيفية

 .  الفنية الرتبية

  . وحدات اإلضاءة احلديدية يف مداخل املنازل م .  0225عبد العليم ، أسامة عبد الرمحن

.  كمنطلق لتحقيق العالقة بني اجلوانب التشكيلية والوظيفية يف املشغولة املعدنية اجملسمة

 لية الرتبية الفنية . القاهرة .رسالة ماجستري . جامعة حلوان . ك

  . التصوير اجلداري املعاصر بني متطلبات التصميم التقنيةم . 0225عبداهلل ، اعتماد حممد . 

 رسالة دكتوراه غري منشورة . اإلسكندرية . مجهورية مصر العربية . 

  ماجستري رسالة.  حتليلية دراسة املباني وواجات اللونم .  0222.  سعيد صالح خالد، عبداجمليد 

 . أسيوط جامعة . اهلندسة كلية.  منشورة غري

  القومية البطوالت ختليد يف ودوره احلديث اجلداري التصويرم .  4222.  نهاد، عبداملنعم – 

 جامعة. اجلميلة الفنون كلية.  منشورة غري دكتوراه رسالة. ي دنشوا ملتحف جدارية تصميم

 .  حلوان

  جملة . منشور حبث.   والبيئة اإلنسان لتفاعل كنتاج املعماري اإلبداعم . 4221.  حسام، عزمي 

 . حلوان جامعة. الفنية الرتبية لكلية اخلامس العلمي املؤمتر.  والبيئة الفن مؤمتر

  لتنمية والطرق الصب تقنيات الستخدام جتريبية دراسة م .4220.  السيد أسعد سهام، عفيفي 

 .  دكتوراه رسالة . الفنية الرتبية كلية لطالب احللى تشكيل يف االبتكاري التفكري

  وحتى العربي الفتح بداية منذ العربي العصر يف املصرية الشماعد م .4265.  امحد آمال، العمري 

 . القاهرة جامعة.  اآلداب كلية . ماجستري رسالة .  اململوكي العصر نهاية

 الصناعية اإلضاءة وسائل تصميم نظم يف مؤثرة عوامل . م4222.  الرمحن عبد رجب ، عميش. 

 .  مصر.  حلوان جامعة.  التطبيقية الفنون كلية.  منشورة غري دكتوراه رسالة

  تنمية يف منها واالستفادة اجلداري التصوير يف املعاصرة االجتاهات م .4287.  الدين صالح، عناني 

 الفنية الرتبية كلية.  منشورة غري ماجستري رسالة.  الثانوية باملرحلة اجلماعي التصوير تدريس

 . حلوان جامعة. 

  التصوير لتدريس كمدخل باإلسكندرية اجلدارية األعمال م . 0225.  عبدالفتاح داليا، الغزاوي 

 .  حلون جامعة.  الفنية الرتبية كلية.  منشورة غري ماجستري رسالة . النوعية الرتبية بكلية

  املعمارية العناصر بعض من مستوحاة خزفية جداريات تشكيلهـ . 4101.  علي عبداهلل وفاء، فالته 

 . الفنية الرتبية . كلية ماجستري رسالة.  املكرمة مكة لبيوت التقليدية

  داخل للجداريات التصميمي البناء يف الرقمية الفنون توظيف م . 0244.  نبيل نسرين، فوزي 

 . ماجستري رسالة . الثقافية املؤسسات

  . تطور تقنية سباكة املعادن يف فن النحت وأثره على م . 4228قدال ، كريم حممد عبد املتعال

 . رسالة ماجستري غري منشورة . كلية الفنون اجلميلة . جامعة اإلسكندرية . التشكيل
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 جداريات تنفيذ يف منها واالستفادة اجلداري التصوير تقنيات . هـ4107.  يوسف سحر ، قدح 

 . املكرمة مكة. القرى أم جامعة.  ماجستري رسالة.  السعودي الشعيب الرتاث وحدات من مستمدة

  . األبعاد اجلمالية والوظيفية لنسيج اللحمات غري املمتدة هـ . 4102كلكتاوي ، تهاني سامي

 . رسالة ماجستري . جامعة امللك عبد العزيز . جده."تابسرتي " من خالل " مدرسة الباربيزون " 

  . السمات الفنية واحلرفية للمصابيح والثريات املعدنية يف م . 4285حممود ، عز الدين عبد املعطي

 . رسالة ماجستري . جامعة حلوان . كلية الرتبية الفنية . القاهرة. العهد اململوكي

  القاهرة يف املعمارية واألسطح للواجهات احلائطي التصميم أساليب م .4284.  عبداملنعم، معوض 

 .  حلون جامعة.  بالقاهرة التطبيقية الفنون بكلية . ماجستري رسالة. 

  . املعطيات اللونية للمينا كمدخل إلثراء املشغولة املعدنية ملعلم م . 4222منصور ، زينب أمحد

 . رسالة ماجستري غري منشوره . جامعة حلوان . كلية الرتبية الفنية . الرتبية الفنية

  كمدخل اإلسالمية العمارة يف العربية الكتابات مجالياتم . 0224.  حممود علي حممد، نصره 

 .  حلوان جامعة .الفنية الرتبية كلية . منشورة غري دكتوراه رسالة . املباني واجهات لتجميل

 
 

  املواقع االكرتونية 

 

 امللك سعود ،  أشكال املشغوالت املعدنية اإلسالمية اليت استخدمت لإلضاءة العامة قدمياً  . جامعة

 هـ .1/44/4144  الدخول يف 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students 

 

  هـ . 5/6/4140  الدخول يف ، اجلمال بني الفن واجملتمع 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221579  

 

  هـ .45/4/4141  الدخول يف ، جولة تارخيية يف عامل املصباح 

tp://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3d10d10053295514ht 
 

  هـ . 5/4/4141  الدخول يف ، رسوم للفنان مايكل اجنلو)عصر النهضة( على حوائط الكنيسة 

 
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=4f15f42e3ca48ae0 

 

  ، هـ . 6/4/4141  الدخول يف ، أضاءة داخلية معلقة  شكل 

  
 staffcms.mans.edu.eg/mod/resource/view.php?id 

http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://faculty.ksu.edu.sa/salzayer/students
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221579
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221579
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3d10d10053295514
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3d10d10053295514
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  ، هـ .0/4/4141،   الدخول يف  احلرم املدنيشكل   

http://ngallery.nmab2000.com/details.php?image_id=652  
2.html-http://www.galb1.com/vb/t24963 

  ، هـ .          0/4/4141  الدخول يف  ، احلرم املكيشكل 

           http://www.alhqeqa.com/?p=9290 
 

  ، هـ .5/4/4141  الدخول يف  ، توماس أديسونشكل 

 t_232625.htm-http://www.ibtesama.com/vb/showthread  
 

  ، هـ .0/4/4141،   الدخول يف  ساعة مكةشكل 

 pictures.html-arabia-saudi-ramadan-clock-http://www.tt5.com/pictures/makkah 
 

  ، هـ .4/4/4141،   الدخول يف  فانوس إضاءة يف عصر اإلسالم احلديثشكل 

 http://www.google.com.sa/search?q 
 

  ، هـ . 0/4/4141،   الدخول يف هـ 4471قناديل احلرم املكي عام شكل 

 http://forum.sedty.com/t367983.html 
 

  هـ .0/4/4141يف شكل ، مظلة احلرم املدني ،   الدخول 

love.com/vb/t9807.html-http://www.rh  
 

  ، هـ .8/4/4141،   الدخول يف  حنت جداري فرعونيشكل 

http://www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t=341845   
 

 .هـ .48/44/4144  الدخول يف ، سامي جركس  الفن واجملتمع بني الذوق والتذوق بقلم د 

permalink.php?id=270498579653222&story_fbid=4319https://www.facebook.com/
68453506233 

 

  هـ .40/4144/ 02  الدخول يف  ،جملة آرامكو السعودية 

http://www.qafilah.com/q/ar/2/14/33  
 

  . الدخول يف ،  48441العدد :  .    م 0244/27/21 هـ . 4141/8/05اخلميس جملة املدينة املنورة  

   madina.com/node/321351-http://www.al                                                       هـ .47/4/4141

 

  هـ . 42/1/4140  الدخول يف  ،مكتبة املسجد النبوي 

http://ngallery.nmab2000.com/details.php?image_id=652
http://www.galb1.com/vb/t24963-2.html
http://www.galb1.com/vb/t24963-2.html
http://www.alhqeqa.com/?p=9290
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_232625.htm
http://www.tt5.com/pictures/makkah-clock-ramadan-saudi-arabia-pictures.html
http://www.google.com.sa/search?q
http://forum.sedty.com/t367983.html
http://www.rh-love.com/vb/t9807.html
http://www.rh-love.com/vb/t9807.html
http://www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t=341845
https://www.facebook.com/permalink.php?id=270498579653222&story_fbid=431968453506233
https://www.facebook.com/permalink.php?id=270498579653222&story_fbid=431968453506233
http://www.al-madina.com/node/321351
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         .           http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=6146 
 

  هـ .40/4/4141ملتقى املهندسني العرب ،   الدخول يف 

eng.org/vb/eng41955-http://www.arab  

 

  هـ .45/4/4141منتدى البابا شنودة الثالث ،   الدخول يف 

ttp://sanmark.dahek.net/t55-topic 

 

  هـ .     4144/ 44/ 45منتدى التكنولوجيا الصناعية ،   الدخول يف 

http://2c5db051.dyo.gs 

  هـ .44/4/4141منتديات ستارتاميز . تاريخ تطور املصباح الكهربائي ،   الدخول يف 

=4479559http://www.startimes.com/f.aspx?t  
 

  هـ .                             02/4/4141املوسوعة الشاملة ،   الدخول يفhttp://www.islamport.com  

                          

  هـ .02/4/4141املوسوعة العربية ،   الدخول يف                           ency.com-http://www.arab  

 -http://www.arab
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=396&m=1 

 

  موقع Facebook العمارة . كلية نظم االنارة يف املسجد النبويالردادي .  الرمحن عبد بن طالل  .د 

 هـ .6/1/4140  الدخول يف  سعود ، امللك . جامعة  والتخطيط

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.242851959090786.61844.15142107156
7209&type=1 

 

  موقعFacebook هـ. 42/4/4141ال خمتلفة ألعمدة إنارة الشوارع ،   الدخول يف أشك 

 https://www.facebook.com/media 
 

  موقعFacebook  هـ .  42/4/4141أعمدة حديقة أو رصيف ،   الدخول يف 

https://www.facebook.com/media 
 

  موقعFacebook  هـ .  42/4/4141أعمدة طرق عامة ،   الدخول يف 

http://www.arab-eng.org/vb/eng41955
http://www.arab-eng.org/vb/eng41955
http://www.startimes.com/f.aspx?t=4479559
http://www.startimes.com/f.aspx?t=4479559
http://www.islamport.com/
http://www.arab-ency.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.242851959090786.61844.151421071567209&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.242851959090786.61844.151421071567209&type=1
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
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https://www.facebook.com/media 
 

  موقعFacebook  هـ .  42/4/4141أعمدة ميادين عامة ،   الدخول يف 

https://www.facebook.com/media 
 

  موقعFacebook  هـ .  42/4/4141جمسمات مضيئة ،   الدخول يف 

https://www.facebook.com/media 
 

  موقعyou Tube .  هـ .4/4/4141،   الدخول يف 

http://www.youtube.com/watch?v=Ria3at1f_5w 

 

  هـ . 5/0/4141موقع إشارة شبكة إخبارية ثقافية ،   الدخول يف 

&id=http://www.esharh.net/?act=artc0128&print=4 

 

  هـ .   6/1/4140موقع اخلليج لإلنشاء ،   الدخول يف 

http://gcarabic.com/node/11. 

 

   هـ .      47/1/4140موقع املعاني لكل رسم معنى ،   الدخول يف 

        http://www.almaany.com        
 

  هـ .42/0/4141موقع أيدينا للمشروعات واألعمال ،   الدخول يف 

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/ 
 

  هـ .   5/1/4140موقع جامعة ام القرى ،   الدخول يف                                      http://uqu.edu.sa 

 

  هـ . 0/0/4141موقع روائع االسالم . عبد اهلل جنيب سامل ،   الدخول يف 

336.php?p=30-om/pages/posts/2http://www.rawaealislam.c  

 

  هـ .05/40/4144موقع شبكة اإلمام الرضا عليه السالم ،   الدخول يف 

http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1627 

https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
https://www.facebook.com/media
http://www.youtube.com/watch?v=Ria3at1f_5w
http://www.youtube.com/watch?v=Ria3at1f_5w
http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408&print=1
http://gcarabic.com/node/11
http://www.almaany.com/
http://ayadina.kenanaonline.com/posts/
http://uqu.edu.sa/
http://www.rawaealislam.com/pages/posts/2-336.php?p=30
http://www.rawaealislam.com/pages/posts/2-336.php?p=30
http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1627
http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1627
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  هـ .5/0/4141املنورة ،   الدخول يف موقع طيبة نت عن مركز حبوث ودراسات املدينة 

http://www.taibanet.com/showthread.php?t=1655 
 

  هـ .                                       0/42/4144موقع فنون اخلليج ،   الدخول يفhttp://artsgulf.com  

 

  هـ. 02/4/4141موقع فنون اخلليج ،   الدخول يف 

http://www.artsgulf.com/articles-action-show-id-141.htm  
 

  هـ .  7/4/4141موقع كنانة أون الين ،   الدخول يف    

          http://www.kenanaonline.net/page/4707 
 

  هـ .  02/0/4141موقع جملة آرامكو ،   الدخول يف 

http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408 

 

  هـ . 44/44/4144موقع ملتقى الرتبية والتعليم ،   الدخول يف 

             http://www.moudir.com 

 

  هـ . 4/4141/ 07موقع منتدى صقور املدينة ،   الدخول يف 

  topic-http://citysoqor.ahlamontada.com/t1346 

 

 هـ .45/0/4141القروية السعودية ،   الدخول يف  موقع وزارة الشؤون 

http://www.momra.gov.sa 
 

  هـ.42/0/4141موقع وزارة الكهرباء وخطط التنمية . م/ علي عبد اهلل احلسون ،   الدخول يف 

http://kbase.momra.gov.sa/viewpdf.aspx?ID=769 
 

 هـ .5/42/4144يا احلره يف الفن ،   الدخول يف موقع ويكبيد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86  

 

http://www.taibanet.com/showthread.php?t=1655
http://www.taibanet.com/showthread.php?t=1655
http://artsgulf.com/
http://www.artsgulf.com/articles-action-show-id-141.htm
http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408
http://www.esharh.net/?act=artc&id=2408
http://www.moudir.com/
http://citysoqor.ahlamontada.com/t1346-topic
http://www.momra.gov.sa/
http://www.momra.gov.sa/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
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